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Managementsamenvatting 

Monitoring natuurcompensatie Voordelta (PMR-NCV) 
Het kabinet heeft in 2006 een planologische kernbeslissing genomen over het Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Het omvangrijkste deelproject van PMR is de 
aanleg van de Tweede Maasvlakte. Uitbreiding van het havengebied is nodig om de 
positie van Rotterdam als belangrijkste haven van Europa in de toekomst te bestendigen. 
PMR omvat daarnaast deelprojecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de 
leefomgeving in het Rijnmondgebied. Het betreft de aanleg van 750 hectare natuur- en 
recreatiegebied en een serie projecten onder de noemer Bestaand Rotterdams Gebied. 
 
De aanleg van de Tweede Maasvlakte vindt plaats in de Voordelta. In 2008 is de 
Voordelta aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden vormen een 
samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa, waarbinnen op 
grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn bescherming geldt voor kenmerkende 
leefgebieden en soorten. Omdat de aanleg van de Tweede Maasvlakte significante 
negatieve effecten op beschermde natuur kan veroorzaken, is hiervoor compensatie 
verplicht op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. 
Als compensatiemaatregel zijn rustgebieden en een bodembeschermingsgebied, waar 
beperkingen gelden voor vormen van visserij die de zeebodem verstoren, aangewezen. 
Het doel van de monitoring natuurcompensatie Voordelta is om vast te stellen of de 
getroffen compensatiemaatregelen de daadwerkelijk optredende negatieve effecten van 
de aanleg van de Tweede Maasvlakte op de Voordelta voldoende compenseren. 
 
De betrokken overheidspartijen hebben afgesproken om, door middel van een serie 
Monitoring en Evaluatie Programma’s (MEP’s), met een vergelijkbare aanpak en opzet, 
op een eenduidige en gestructureerde wijze vorm te geven aan de rapportage over het 
grotere geheel van PMR en de deelprojecten. 
 
Deltares voert de monitoring natuurcompensatie Voordelta uit in opdracht van 
Rijkswaterstaat Waterdienst. Deltares heeft een deel van het onderzoek uitbesteed aan 
een consortium van: IMARES, CSO, Arcadis/Alkyon, Bureau Waardenburg, INBO en 
NIOZ-Yerseke. IMARES is trekker van het consortium. Op verzoek van de Waterdienst is 
voor PMR-NCV een wetenschappelijke auditcommissie samengesteld, bestaande uit 
prof. dr. W.J. Wolff (RUG) (voorzitter), dr. J.J. Beukema (NIOZ), dr. B.J. Ens (SOVON) en 
dr.ir. H.W. van der Veer (NIOZ). 
 
De voorliggende Jaarrapportage 2012 bestaat uit twee delen. 
 
Deel A behandelt de vier MEP-vragen, door de resultaten uit het meetprogramma in 
samenhang te bekijken. Daarbij is ernaar gestreefd om Deel A als zelfstandig leesbaar 
document op te zetten. Dit impliceert dat er op sommige punten in meer detail wordt 
uitgeweid. De uitgebreide managementsamenvatting maakt het rapport voor de snelle 
lezer toegankelijk. 
Details van de onderzoeksuitvoering en onderzoeksresultaten worden in Deel B van het 
Jaarrapport 2012 per perceel afzonderlijk gerapporteerd. Gezien de grote rol van visserij 
in het gebied, en omdat er in 2012 extra analyses zijn uitgevoerd, is een apart hoofdstuk 
Visserij opgenomen. 
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De Voordelta 
De Voordelta omvat een verzameling van geulen, ondieptes en zandbanken, met een rijk 
en divers bodemleven. Het gebied vormt niet alleen de habitat van vissen, vogels en 
zeezoogdieren; het is ook een gebied van grote economische waarde. 
De Voordelta is het gebied bestaand uit de ondiepe kustwateren voor de delta van Zuid-
Holland en Zeeland. Het betreft ruwweg het gebied vanaf de Westerschelde-monding tot 
aan de Nieuwe Waterweg. Aan de zeezijde volgt de grens de doorgaande 20 meter 
dieptelijn. De Voordelta is voor het grootste deel gekarakteriseerd als Natura2000 
habitattype H1110 (ondiepe delen van zeeën met zandbanken die permanent onder 
water staan). Door de ligging voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta wijkt het gebied 
af van de kustwateren die verder noordelijk voor de Hollandse kust liggen. Het gebied 
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een gevarieerd en dynamisch milieu van 
kustwateren, intergetijdengebied (zandplaten en slikken) en stranden, die een relatief 
beschutte overgangszone vormen tussen de (voormalige) estuaria en de volle zee. 
 
De aanleg van de Deltawerken heeft grote effecten gehad op de processen in de 
Voordelta door verminderde uitwisseling met de Deltawateren en door veranderingen in 
stromingspatronen, golfwerking, zoetwaterafvoer en transport van zand en slib. Vanaf 
1970 ontstonden onder invloed van golfwerking de eerste zandbanken, die in hoogte 
groeiden en zich landwaarts verplaatsten, terwijl de oude getijdegeulen van Haringvliet 
en Grevelingen zich opvulden. De processen van verondieping en bankvorming nemen 
geleidelijk af, maar een nieuw dynamisch evenwicht in erosie/sedimentatie zal pas na 
eeuwen ontstaan. 
Andere menselijke ingrepen in en nabij de Voordelta betreffen de aanleg van Maasvlakte 
1, de Slufter en de Euro-Maasgeul, de havenuitbreiding van Zeebrugge, het verdiepen en 
onderhoud van de Wielingen in de monding van de Westerschelde en de uitvoering van 
kustsuppleties. 
 
De Voordelta is een open gebied dat een grote natuurlijke dynamiek kent. Het gebied 
wordt beïnvloed door de aanvoer van water via het Kanaal en door de zoetwaterafvoeren 
van Schelde, Maas en Rijn. De organismen in de Voordelta maken vaak deel uit van 
populaties waarvan het voorkomen is verspreid over een groter gebied. Bodemdieren 
van ondiepe, zandige habitats als de kustzone van de Noordzee zijn van nature sterk 
dynamische gemeenschappen, die grote fluctuaties in soortensamenstelling en 
dichtheden vertonen onder invloed van recrutering, sterfte en predatie. Vissen gebruiken 
de Voordelta als voortplantings- en opgroeigebied (kraamkamer- en kinderkamerfunctie) 
en als foerageergebied. De samenstelling en dichtheid van de visgemeenschap wordt 
niet alleen door lokale factoren bepaald, maar ook door de aanvoer van eieren en larven, 
die met de zeestroming worden getransporteerd vanuit paaigebieden elders, zoals de 
zuidelijke Noordzee of het Kanaal. 
Zeevogels die de Voordelta een deel van het jaar gebruiken als foerageergebied (zoals 
de eidereend, zwarte zee-eend, roodkeelduiker) maken deel uit van een grotere, NW 
Europese populatie, die lokaal (op de schaal van een gebied als de Voordelta) sterke 
fluctuaties kan vertonen. Kustbroedvogels, die in de nabijheid broeden en de Voordelta 
als foerageergebied gebruiken, zoals de grote stern en de visdief, worden gekenmerkt 
door sterke veranderingen in plaats en omvang van broedkolonies. 
 
De Voordelta wordt intensief gebruikt voor recreatie, visserij en scheepvaart. 
Strandrecreatie vindt langs de gehele kust plaats. De Voordelta is populair als 
surfgebied. Vooral kitesurfen en in iets mindere mate windsurfen zijn populair. 
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In de Voordelta vinden verschillende vormen van bodemberoerende visserij plaats: 
boomkorvisserij gericht op platvis en garnalenvisserij. Visserij door Eurokotters is de 
laatste tien jaar gestaag afgenomen. 
 
 
Monitoring en Evaluatie (MEP-) vragen 
Vier vragen staan centraal om vast te stellen of de getroffen compensatiemaatregelen 
leiden tot de beoogde compensatie van de effecten van de aanleg van de Tweede 
Maasvlakte op de natuurwaarden in de Voordelta. De MEP-hoofdvragen zijn: 
 
1 Wordt het verlies aan habitattype H1110 als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2 

voldoende gecompenseerd? 
 
2 Wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend als gevolg van de aanleg 

en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
 
3 Wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern als gevolg van het ruimtebeslag 

en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
 
4 Wordt het verlies aan foerageergebied van de visdief als gevolg van het ruimtebeslag en 

het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
 
Effecten van aanleg Maasvlakte 2 
De (verwachte) gevolgen van de aanleg van de Tweede Maasvlakte in het Natura 2000-
gebied Voordelta zijn dat: 
1 2.455 hectare van habitattype H1110 (ondiepe zeeën met zandbanken die permanent 

onder water staan) verloren gaat; 
2 negatieve effecten optreden op de foerageerfunctie voor de grote stern van 1,7%, op de 

foerageerfunctie voor de visdief van 5,9%, en op de foerageerfunctie voor de zwarte 
zee-eend van 3,1%. 

 
Compensatie van de effecten 
Ter compensatie van deze effecten is binnen de Voordelta een aantal maatregelen 
getroffen. De maatregelen betreffen het instellen van: 
• een bodembeschermingsgebied; 
• een aantal rustgebieden binnen het bodembeschermingsgebied. 
De begrenzing en gebruiksvoorwaarden hiervan heeft de minister van LNV in juni 2008 in 
een drietal Toegangsbeperkingsbesluiten vastgesteld. 
 
In het bodembeschermingsgebied worden beperkingen opgelegd aan vormen van visserij die 
de zeebodem beroeren. De boomkorvisserij met wekkerkettingen door schepen met een 
motorvermogen groter dan 260 pk (191 kW) (Eurokotters) is niet toegestaan. 
De verwachting is dat deze maatregel resulteert in een verhoging van minimaal 10 
procent van de bodemdierenbiomassa in het bodembeschermingsgebied. Omdat als 
gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte een areaal van 2.455 ha aan habitat 
H1110 verloren gaat, is voor volledige compensatie voor het verlies van voedselaanbod 
een bodembeschermingsgebied van 10 maal deze omvang nodig: 24.550 ha. Samen 
met het effect dat er minder vis zal worden weggevangen in dat gebied, zorgt dit voor 
een toename in voedselaanbod voor vogelsoorten en vissen, waarmee de kwaliteit van 
het gebied in voldoende mate verbetert (VenW 2008). 
 
In de aangewezen rustgebieden geldt een verbod op, of beperking van, menselijke 
activiteiten om het verlies in foerageerfunctie als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2 voor 
zwarte zee-eend, grote stern en visdief te compenseren. 
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De zwarte zee-eend is een doortrekker en wintergast in de Voordelta. Het doel van het 
instellen van het rustgebied voor de zwarte zee-eend is het beperken van de verstoring 
door recreatie en scheepvaart in de concentratiegebieden van de zwarte zee-eend, zodat 
de soort optimaal kan profiteren van het voedselaanbod. 
Grote sterns en visdiefjes broeden in kolonies langs de kust en aangrenzende 
Deltawateren. Het rustgebied is bedoeld om in de zomerperiode op drooggevallen platen 
in de Voordelta zodanige rust te creëren dat de grote sterns en visdiefjes met hun jongen 
deze platen kunnen benutten om te rusten en gemakkelijker bij hun voedselgebieden op 
zee kunnen komen. Dit is vooral in de zomerperiode van belang, wanneer door het 
uitvliegen van de jongen de actieradius beperkt is. 
 
Ingreep-effect relaties 
De voorspelde effecten en de te nemen compensatiemaatregelen zijn gebaseerd op 
ingreep-effect relaties zoals vastgelegd in RIKZ (2007) en in de Passende Beoordeling. 
Deze relaties zijn relevant voor het inzicht in de effecten van de aanleg van Maasvlakte 2 
en van de compensatiemaatregelen. Zij laten de belangrijkste factoren zien binnen de 
Voordelta (en daarbuiten) met invloed op de te compenseren natuurwaarden. 
Deze factoren worden kwalitatief en kwantitatief beschreven aan de hand van de 
gegevens die binnen het project verzameld worden in de percelen Benthos, Vis, Vogels, 
Abiotiek en Gebruik. Voor de evaluatievraag en onderliggende onderzoeksvragen wordt 
via (werk)hypothesen en analyse van de data nagegaan in hoeverre een verandering aan 
een bepaalde factor is toe te schrijven. 
 
Monitoring 
Het effect van de maatregelen wordt bepaald door de ontwikkelingen in het 
bodembeschermingsgebied en de rustgebieden te vergelijken met ontwikkelingen in 
referentiegebieden, waar geen compensatiemaatregelen getroffen zijn. De 
uitgangssituatie -vóór de aanleg van Maasvlakte 2- is in de periode 2004-2007 
vastgelegd door het uitvoeren van een breed scala aan nulmetingen. 
 
Het monitoringprogramma richt zich niet alleen op de primaire parameters die direct 
voortvloeien uit de compensatieopgave, zoals de bodemdierenbiomassa of aantallen 
vogeldagen, maar bestaat uit een veel breder meetprogramma. Het programma is zo 
ingericht dat niet alleen een antwoord gegeven moet kunnen worden op de vraag of de 
compensatieopgave is behaald, maar daarnaast ook veel informatie beschikbaar komt 
over het functioneren van de Voordelta in ecologische zin en over de rol van menselijke 
activiteiten in dat gebied. Deze kennis kan gebruikt worden om zonodig de in 2008 
genomen compensatiemaatregelen beter te onderbouwen dan wel bij te stellen. 
 
 
Uitvoering 
In 2009 is het monitoringprogramma van start gegaan, en is een opzet gemaakt voor het 
stroomlijnen van de uitwisseling van data en informatie tussen de percelen. De 
opeenvolgende jaarrapporten beschrijven de voortgang in het onderzoek. In 2010 is een 
tussentijdse evaluatie van het monitoringprogramma uitgevoerd. Die heeft geleid tot 
aanpassingen in analyses en uitwerking van een pakket aanvullend onderzoek naar 
cruciale processen die zich in de Voordelta afspelen. Dit betreft onder meer een 
beschrijving van de ontwikkeling van de platen in de Voordelta, additionele 
visbemonstering, GPS-logger onderzoek om het gedrag van grote sterns te beschrijven, 
nadere analyse van visserij en vaarbewegingen. Opdrachtverlening voor dit meerwerk 
heeft begin 2012 plaatsgevonden. 
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De Auditcommissie, die vanaf 2008 bij het programma betrokken is, heeft aanbevelingen 
gedaan voor de opzet en uitvoering van het monitoringprogramma en de verschillende 
jaarrapporten becommentarieerd. Het commentaar van de Auditcommissie is gebruikt om 
de uitvoering van de monitoring en het onderzoek bij te stellen en is steeds in de 
opeenvolgende jaarrapporten verwerkt. 
 
 
Resultaten 2012 
 
MEP-vraag 1 
Wordt het verlies aan habitattype H1110 als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2 
voldoende gecompenseerd? 
 
Het monitoringprogramma richt zich op een algemene beantwoording van deze vraag 
door het volgen van de ontwikkeling in bodemdierenbiomassa en dichtheden van jonge 
demersale vis, waarvan verwacht kan worden dat deze het meest beïnvloed zullen 
worden door het instellen van het bodembeschermingsgebied. Daarnaast is ook naar 
aspecten als dieet, conditie en groei van vis gekeken als indicator voor verandering in het 
voedselaanbod. 
 
De vraag die centraal staat, is hoe bodemdieren en vissen zich ontwikkelen in het 
bodembeschermingsgebied ten opzichte van referentiegebieden waar boomkorvisserij 
door schepen >260 pk nog wel is toegestaan. Een vergelijking tussen de ontwikkeling in 
het bodembeschermingsgebied voor en na de instelling van het 
bodembeschermingsgebied, op basis van de data uit de nulmetingen en de metingen in 
2009-2013, geeft inzicht in de veranderingen in het bodembeschermingsgebied voor 
verschillende soortgroepen. Deze vergelijking kan ook gemaakt worden voor de 
referentiegebieden. Het verschil in verandering tussen het bodembeschermingsgebied en 
de referentiegebieden geeft inzicht in het effect van de compensatiemaatregelen. Er 
moet hierbij rekening gehouden worden met het feit dat de ecologie in het 
bodembeschermingsgebied en ook in de Voordelta sterke jaarlijkse (natuurlijke) variatie 
kan vertonen, en met de autonome ontwikkeling van gebruiksfuncties die van gebied tot 
gebied kunnen verschillen. 
 
Effect compensatiemaatregel op kwaliteit habitat H1110 
Dit jaar is een analyse uitgevoerd van de veranderingen die zijn opgetreden. Uit analyses 
blijken verschillende abiotische omgevingsvariabelen (zoals diepte, stroomsnelheid, 
sedimentsamenstelling) van invloed te zijn op het voorkomen van bodemdieren en vis. 
Na een correctie voor de invloed van die omgevingsfactoren, is een analyse uitgevoerd 
van het optreden van veranderingen die samenhangen met het instellen van het 
bodembeschermingsgebied. Uit die analyses komt naar voren dat er weliswaar enkele 
verschillen worden waargenomen in de biomassa van bodemdieren en de dichtheid van 
verschillende soorten vis, maar dat die verschillen niet eenduidig wijzen op een 
verhoging van de bodemdierenbiomassa of de visdichtheid in het 
bodembeschermingsgebied. 
Met de gehanteerde gebiedsgemiddelde benadering is ten aanzien van bodemdieren een 
afname van de totale biomassa in het bodembeschermingsgebied en een lichte toename 
van de totale biomassa in het referentiegebied waargenomen. 
Een nadere analyse van de veranderingen, rekening houdend met verschillen tussen 
soorten en deelgebieden, is noodzakelijk voor een betere interpretatie van de 
waargenomen verandering. Dit geldt ook voor de veranderingen in dichtheden van vis, 
waar veranderingen in verschillende richting (toename dan wel afname) voor 
verschillende soorten worden waargenomen. 
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Bij de interpretatie moet ook nog rekening worden gehouden met het feit dat de analyses 
zijn gebaseerd op meetreeksen van slechts 3 of 4 jaar na het instellen van het 
bodembeschermingsgebied. Op grond van de nu beschikbare gegevens en analyses kan 
een toename van bodemdierenbiomassa en hoeveelheid voedsel voor 
beschermde/typische soorten niet vastgesteld kan worden. 
 
Effect compensatiemaatregel op vermindering bodemberoering 
Het instellen van het bodembeschermingsgebied zou moeten leiden tot een vermindering 
van de bodemberoering in dit gebied. Het is van belang te kijken in hoeverre er in ruimte 
en tijd daadwerkelijk een verandering in de mate van bodemverstoring is opgetreden. 
Analyse van visserij data, uitgevoerd in 2012, heeft geleid tot een betere kwantificering 
van de bodemberoerende visserij in de gehele Voordelta over de jaren voor en na het 
instellen van het bodembeschermingsgebied. 
Uit de gegevens blijkt dat boomkorvisserij met schepen >260 pk, sinds het instellen van 
het bodembeschermingsgebied, in dat deel van de Voordelta niet meer voorkomt maar 
ook in de T0 periode (2005-2007) al beperkt was in intensiteit. Ook in het referentiegebied 
is de boomkorvisserij sterk afgenomen vanaf 2004 en lijkt de visserij beperkt tot bepaalde 
locaties (de randen van de geulen). De sterke daling in de boomkorvisserij >260 pk, ook 
buiten het bodembeschermingsgebied, heeft tot gevolg dat het feitelijk ontbreekt aan een 
referentiegebied waarmee de veranderingen in het bodembeschermingsgebied 
vergeleken kunnen worden. De autonome afname in zowel de T0-referentieperiode als in 
het referentiegebied leidt er toe dat de effecten van het uitsluiten van de boomkorvisserij 
>260 pk in het bodembeschermingsgebied op de kwaliteit van habitat H1110 niet of 
nauwelijks waarneembaar zijn. 
Aanvullend op de vergelijking tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebied, is 
onderzocht of er een correlatie is tussen veranderingen in bodemberoering (door 
boomkorvisserij op basis van VMS- en logboek gegevens) en veranderingen in de 
bodemdieren- en visgemeenschap. Van belang is dat correlaties kunnen wijzen op een 
effect van visserij, maar ook veroorzaakt kunnen worden door andere processen. Als de 
bodemberoering door boomkorvisserij >260 pk sterke effecten heeft op 
bodemdierenbiomassa of dichtheid van vis, mag verwacht worden dat in de Voordelta 
met de algemene afname van die visserij sinds 2004, trends over die periode 
waarneembaar zouden kunnen zijn in bodemdieren of vis. Echter ook hier blijft het 
probleem het ontbreken van een referentie waar de visserij niet is afgenomen. Het is 
daarom niet mogelijk vast te stellen of veranderingen die zijn opgetreden sinds 2004, het 
gevolg zijn van de verandering in visserij-intensiteit, of dat ze het gevolg zijn van 
autonome trends of natuurlijke variatie. De analyses laten zien dat er langjarige trends in 
dichtheden van vissoorten optreden, die niet direct gerelateerd kunnen worden aan 
menselijke ingrepen in de Voordelta. Ook voor bodemdieren spelen soortgelijke 
processen. Het aantonen van een causaal verband met visserij is op grond van deze 
analyses dus niet mogelijk gebleken. 
Daarnaast speelt ook nog de vraag of de intensiteit van de garnalenvisserij van invloed is 
op de te meten effecten. Het “garnalenvisserijexperiment”, waar in opdracht van 
Rijkswaterstaat de effecten van garnalenvisserij op bodemdieren worden onderzocht en 
waarvan de resultaten in de loop van 2013 gerapporteerd worden, kan daarin mogelijk 
meer inzicht bieden. 
 
MEP-vraag 2 
Wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend als gevolg van de aanleg 
en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
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Het uitgevoerde monitoringprogramma richt zich op het vaststellen van de aantallen 
zwarte zee-eenden in winter en voorjaar, en op het gebiedsgebruik door de eenden, als 
primaire maat. Tegelijkertijd worden menselijke activiteiten in de rustgebieden 
gemonitord. Veranderingen in voedselbeschikbaarheid worden bepaald door de 
biomassa van, voor de eenden geschikte en beschikbare, schelpdieren vast te stellen. 
Ook worden externe factoren, zoals ontwikkelingen in de NW Europese populatie van 
zwarte zee-eenden, in beschouwing genomen. 
 
De vragen die centraal staan, zijn hoe het voedselaanbod voor zwarte zee-eenden zich 
ontwikkelt in het bodembeschermingsgebied ten opzichte van referentiegebieden, en hoe 
de aantallen zwarte zee-eenden en het gebiedsgebruik door de eenden zich ontwikkelen 
in relatie tot het voedselaanbod en de vermindering van verstoring door het instellen van 
de rustgebieden. 
 
Effect compensatiemaatregel op de kwaliteit van het foerageergebied 
Tijdens de nulmetingen in 2005-2006 waren maximaal ca. 10.000 zwarte zee-eenden 
aanwezig in de Voordelta. In de jaren 2008-2012 zijn maximaal ca. 5.200 vogels geteld. 
De aantallen eenden die in de Voordelta verblijven zijn vooral in het voorjaar sterk 
gedaald, van 360.000-460.000 vogeldagen in resp. 2005 en 2006, naar minder dan 
125.000 vogeldagen in de jaren 2009-2012. In de Voordelta zijn de grootste aantallen 
zwarte zee-eenden waargenomen in de periode 1970-1990 (10.000-30.000). Sindsdien 
zijn de aantallen aanzienlijk lager. Het aantal zwarte zee-eenden in de Voordelta is 
slechts een klein deel van de aantallen die in de Nederlandse kustwateren verblijven. Met 
name in het kustgebied van de Waddeneilanden worden in het vroege voorjaar (maart-
april) meer dan tien maal zo veel zwarte zee-eenden waargenomen als in de Voordelta. 
Uit de waarnemingen van de verspreiding blijkt dat de eenden tijdens de nulmetingen 
vooral werden waargenomen voor de Kop van Schouwen en voor de Brouwersdam, 
deels binnen de begrenzing van de huidige rustgebieden Bollen van de Ooster en Bollen 
van het Nieuwe Zand. Sinds 2009 worden de eenden waargenomen voor de 
Brouwersdam en ten zuidwesten van de Kop van Schouwen, maar nauwelijks in de 
rustgebieden. 
 
Voedselbeschikbaarheid 
De laatste tien jaar is de belangrijkste voedselbron voor zwarte zee-eenden in de 
Voordelta de Amerikaanse zwaardschede. Beschikbaarheid van deze schelpdieren van 
de geschikte omvang op voor de eenden geschikte dieptes, is mogelijk een belangrijke 
bepalende factor. Het instellen van het bodembeschermingsgebied zou door het 
uitsluiten van de boomkorvisserij >260 pk van invloed kunnen zijn op de dichtheid van 
deze schelpdieren, maar door de hoge mobiliteit van de zwaardschede is het effect van 
bodemberoerende visserij op deze soort mogelijk beperkt. Het voorkomen van 
schelpdieren van de geschikte omvang voor zwarte zee-eenden is in belangrijke mate 
afhankelijk van andere factoren dan visserij, zoals broedval en groei. De relatie tussen 
het instellen van het bodembeschermingsgebied en de foerageerfunctie van de Voordelta 
is mogelijk daarom zwak. 
Het is van belang om beter inzicht te krijgen in de mate waarin het huidige 
voedselaanbod van invloed is op het gebruik van de Voordelta door de zwarte zee-eend. 
Dit vraagt om kennis over wat het meest geschikte voedsel is, waar en in welke omvang 
dat aanwezig is en ook bereikbaar is voor zwarte zee-eenden. Het maagonderzoek van 
aangespoelde zee-eenden levert (beperkt) informatie over de afmetingen van 
geconsumeerde schelpdieren. Uit het benthosonderzoek komt informatie over het 
voorkomen van de schelpdieren en de afmetingen van schelpdieren. In combinatie met 
gegevens over diepte, stroming, enz. kan een beeld worden gegeven van de potentieel 
meest geschikte gebieden voor zwarte zee-eenden. In aanvulling hierop is in 2012 
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gericht onderzoek uitgevoerd aan de bodemfauna in concentratiegebieden van de zwarte 
zee-eenden. 
Er zijn geen aanwijzingen dat het voedselaanbod voor zwarte zee-eenden in de 
Voordelta in recente jaren is veranderd ten opzichte van de T0 jaren. De aantallen zwarte 
zee-eenden in de Voordelta zijn wel sterk afgenomen. Er lijkt daarom geen directe relatie 
tussen de aantallen eenden en het voedselaanbod te zijn. 
 
Verstoring 
De aangewezen rustgebieden worden deels gebruikt door de zwarte zee-eend, maar het 
valt op dat de eenden ook worden waargenomen op andere plekken waar weinig 
verstoring wordt waargenomen. Omdat de aantallen zwarte zee-eenden zo sterk zijn 
afgenomen, zijn harde conclusies over het belang van de rustgebieden nog niet mogelijk. 
Scheepvaart is waarschijnlijk een van de belangrijke verstorende activiteiten in de 
winterperiode wanneer de grootste concentraties zee-eenden in de Voordelta worden 
waargenomen. Er is weinig tot geen overlap tussen de concentratiegebieden van zwarte 
zee-eenden en de gebieden waar scheepvaart voorkomt. Dit kan veroorzaakt worden 
doordat de eenden gebieden ontwijken waar veel verstoring voorkomt, het kan echter 
ook zo zijn dat de eenden bij voorkeur foerageren en verblijven in ondiepe gebieden, 
waar weinig tot geen scheepvaart voorkomt. 
 
Externe factoren 
De aantallen en vogeldagen van de zwarte zee-eenden vertonen al enige jaren een 
dalende trend in de Voordelta, maar ook elders in Nederland, België en Frankrijk nemen 
de aantallen af. Dit in tegenstelling tot de noordelijke gebieden in Duitsland en 
Denemarken, waar geen teruggang van betekenis gesignaleerd is. Het lijkt er op dat 
andere factoren dan die in de Voordelta spelen van invloed zijn op de aanwezigheid van 
de zwarte zee-eend. 
 
MEP-vraag 3 en 4 
Wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern en visdief als gevolg van het 
ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
 
De vragen die centraal staan, zijn hoe de aantallen sterns en het gebiedsgebruik zich 
ontwikkelen in relatie tot de vermindering van verstoring na het instellen van de 
rustgebieden, en hoe het broedsucces zich ontwikkelt in relatie tot het voedselaanbod. 
 
Het monitoringonderzoek richt zich in eerste instantie op het vaststellen van het aantal 
vogeldagen en het ruimtegebruik van de sterns in de Voordelta, om het effect van de 
compensatiemaatregel te bepalen. Het monitoren van de aantallen sterns in de Voordelta 
in voorjaar en zomer en de ruimtelijke verspreiding van de sterns, geeft inzicht in het 
gebiedsgebruik en het belang van de rustgebieden. Tegelijkertijd worden menselijke 
activiteiten in en rondom de rustgebieden gemonitord. De mogelijke effecten van 
veranderingen in het voedselaanbod worden gevolgd via monitoring van dieet en 
broedsucces. 
 
Effect compensatiemaatregel op de kwaliteit van het foerageergebied 
Rustende grote sterns worden waargenomen op de platen in de rustgebieden 
Hinderplaat en Bollen van de Ooster, maar ook elders in de Voordelta zoals de 
Maasvlakte, en platen bij de Kop van Schouwen. Gegevens over het gebruik van de 
platen door volwassen en juveniele sterns in de zomermaanden moeten nog uitgewerkt 
worden. In 2012 is bij een aantal grote sterns met kuikens, afkomstig uit de kolonie in het 
Haringvliet, een GPS logger aangebracht. Dit bood de mogelijkheid om de duur en de 
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gevolgde route van foerageertochten vast te leggen. Meer dan 80% van de 
foerageertochten is langer dan 20 km. Van de vastgelegde foerageertochten strekt 40% 
zich uit tot buiten het bodembeschermingsgebied, 20% van de tochten strekt zich uit tot 
buiten de Voordelta. 
Visdiefjes worden rustend op de verschillende platen in de Voordelta aangetroffen. Het 
visdiefje foerageert vooral bij de monding van het Haringvliet en het kustgebied bij 
Maasvlakte 2. 
 
Voedselbeschikbaarheid 
De belangrijkste voedselbron voor grote stern zijn haringachtigen (haring, sprot) en 
zandspiering, die het grootste bestanddeel van het dieet van de jongen vormen. De 
volwassen dieren eten daarnaast ook bodemdieren. In het dieet van de visdief is in 
sommige broedkolonies naast haring en sprot ook zoetwatervis van belang. Uit het 
onderzoek aan het broedsucces komen aanwijzingen dat er een positief verband is 
tussen het aandeel haringachtigen in het dieet van jonge kuikens en het broedsucces. 
Daarnaast zijn echter ook andere factoren (weersomstandigheden, predatie) van grote 
invloed op het uiteindelijke broedsucces. 
Het is niet waarschijnlijk dat het instellen van het bodembeschermingsgebied van grote 
invloed is op de aantallen van pelagische vissoorten als haring en sprot, en daarmee op 
het voedselaanbod van sterns. De relatie tussen het instellen van het 
bodembeschermingsgebied en de foerageerfunctie van de Voordelta voor sterns is 
daarom mogelijk zwak. 
Echter, voor een beter begrip van de relatie tussen de kwaliteit van het foerageergebied 
(in termen van voedselaanbod) en het broedsucces (als belangrijke factor voor de lange 
termijn ontwikkeling van de Voordelta populatie) is in 2012 extra aandacht geschonken 
aan de pelagische vissoorten die van belang zijn als voedselbron van grote sterns. Een 
aantal bemonsteringen van het pelagische visbestand is uitgevoerd op locaties waar veel 
grote sterns foerageren. Deze bemonstering levert geen kwantitatief beeld van het 
pelagisch voedselaanbod voor sterns in de Voordelta, maar draagt wel bij aan het inzicht 
in de relatie tussen kwaliteit van het voedselaanbod in het veld, de aanvoer in de 
broedkolonies en het uiteindelijke broedsucces. Steeds duidelijker wordt dat het 
samenvallen van voedselaanbod en voedselbehoefte van de kuikens, in termen van 
beschikbaarheid van prooien van de juiste afmetingen op het juiste moment, voor het 
broedsucces een belangrijke factor is. Dit wordt grotendeels bepaald door natuurlijke 
factoren. 
 
Verstoring 
De rustgebieden worden deels gebruikt door de sterns, maar het is nog onzeker in 
hoeverre de platen van belang zijn voor sterns tijdens het broedseizoen of in de periode 
dat de volwassen dieren met hun jongen foerageren in de Voordelta. Uit het onderzoek 
komt naar voren dat de rustgebieden niet vrij zijn van verstoring door met name 
plaatbezoek en surfers. Om de mogelijke verstoring beter te kunnen duiden, is gewerkt 
aan een vertaling van de veldwaarnemingen naar een verstoringsindex die rekening 
houdt met de gevoeligheid van sterns voor verschillende typen verstoring. Verstoringen 
concentreren zich bij de kust van Goeree en Voorne en de Brouwersdam. 
 
Externe factoren 
De aantallen broedparen in de ZW Delta van de grote stern en visdief vertonen over de 
periode 2002-2011 geen duidelijke trend. De aantallen zijn gedaald vanaf 2007, maar de 
periode is te kort om harde conclusies over trends te trekken. 
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Vooruitblik eerste formele evaluatie 2013 
In 2013 zal de basis geleverd worden voor de formele tussenevaluatie 2013 door het 
bevoegd gezag. In de te leveren jaarrapportage zullen alle dan beschikbare gegevens 
worden benut om door middel van integratie van de informatie uit alle percelen zo helder 
mogelijke antwoorden te leveren op de evaluatievragen uit het MEP. 
 
Voor de jaarrapportage 2013 zullen slechts in beperkte mate nieuwe monitoringresultaten 
uit 2013 verwerkt kunnen worden. Wel zullen op een aantal aspecten nog verdere 
analyses uitgevoerd kunnen worden. 
De gegevens over bodemdieren zijn nu uitgewerkt op het niveau van biomassa. Er is nog 
niet in meer detail gekeken naar veranderingen van bepaalde soorten. Analyses gericht 
op soorten waarvan op basis van ecologische kennis verwacht kan worden dat deze 
meer of minder gevoelig zijn voor de effecten van boomkorvisserij zal in 2013 verder 
worden uitgevoerd, waarbij -indien mogelijk- ook rekening zal worden gehouden met 
korte en lange termijn effecten. Een analyse waar in meer detail gekeken gaat worden 
naar de verschillen in ontwikkelingen in de verschillende deelgebieden zal mogelijk ook 
nog meer inzicht geven in veranderingen in relatie tot veranderende visserij-intensiteit. 
Voor zowel bodemdieren als vis is in dit rapport een eerste analyse gepresenteerd 
waarbij de monitoringresultaten zijn gerelateerd aan schattingen van de visserij-intensiteit 
per monsterlocatie. Hierbij spelen keuzes voor de juiste tijd- en ruimteschalen. Allereerst 
is de vraag of visserij beschreven moet worden over de periode direct voorafgaand aan 
de bemonstering (bijvoorbeeld het voorafgaande jaar) of dat de visserij over een langere 
voorafgaande periode in beschouwing genomen moet worden. De ruimtelijke schaal 
waarop visserij gegevens beschikbaar zijn (als basis voor de berekening) is eigenlijk te 
grofmazig voor de nu gemaakte schattingen van de visserij-intensiteit. Nagegaan zal 
worden of alternatieve methoden geschikter zijn voor de opwerking van de visserijdata. 
Een nadere analyse is ook gewenst ten aanzien van het voorkomen van zwarte zee-
eenden in relatie tot voedselaanbod en verstoring in de Voordelta. 
Voor sterns zal in 2013 vooral aandacht besteed worden aan een nadere analyse van de 
aantallen en het gebiedsgebruik in de Voordelta. 
 
 
Slotbeschouwing 
In vorige jaarrapporten is steeds geconcludeerd dat de bemonstering en veldmetingen 
binnen PMR-NCV grotendeels volgens plan verlopen zijn. In het Jaarrapport 2011 is 
aanbevolen om niet te wachten met de evaluatie tot 2013 maar jaarlijks aandacht te 
schenken aan een tussenevaluatie, zodat gaandeweg nieuwe inzichten meegenomen 
kunnen worden. Ook is vastgesteld dat externe factoren, die los staan van de getroffen 
compensatiemaatregelen, voor een aantal aspecten mogelijk een belangrijker rol spelen 
in de ontwikkelingen in menselijk gebruik en in ecologie van de Voordelta dan de 
genomen natuurcompensatiemaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de algemene 
afname van de omvang van de boomkorvisserij (ook buiten het 
bodembeschermingsgebied), de afname van de aantallen zee-eenden die vanuit het 
noorden naar Nederland en zuidelijker trekken, of de grote invloed van factoren als 
predatie en beheer van de broedkolonies van sterns. In 2012 is daarom opdracht 
verleend voor aanvullend onderzoek om gesignaleerde leemtes in kennis alsnog in te 
vullen. Dit jaar is toegewerkt naar antwoorden op de MEP vragen, in de wetenschap dat 
het monitoringprogramma nog niet beëindigd is en nog niet alle gegevens beschikbaar 
en geanalyseerd zijn. 
 
De analyses van de beschikbare gegevens, bevestigen het voorlopige beeld uit eerdere 
jaren. De bevindingen tot nu toe wijzen in de volgende richting: 
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1 De vergelijking tussen het bodembeschermingsgebied en de referentiegebieden 

en tussen de T0 en T1 periode, laat geen eenduidige verschillen van de kwaliteit 
van habitat H1110 zien. 

2 Een verklaring voor het feit dat er geen veranderingen in habitat H1110 zijn 
aangetoond, is dat er sinds het treffen van de compensatiemaatregelen slechts 
beperkt verandering in bodemberoering is opgetreden. De zware boomkorvisserij 
(260-300 pk) blijkt al vanaf de nulmetingen in 2005 bijna niet meer voor te komen 
in het bodembeschermingsgebied. Bovendien is het effect van het verdwijnen 
van de boomkorvisserij in het bodembeschermingsgebied moeilijk vast te stellen 
doordat ook in de rest van de Voordelta, die als referentie dient, de 
boomkorvisserij sterk is afgenomen. 

3 De aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta lijken vooral bepaald te worden 
door grootschalige ontwikkelingen in de populatie die leiden tot lagere aantallen 
in de Nederlandse kustwateren, en minder door de voedselbeschikbaarheid en 
aanwezigheid van rustgebieden in de Voordelta. 

4 Het dieet van de grote stern en de visdief lijkt een representatieve indicator te zijn 
voor de foerageerfunctie van het Voordelta ecosysteem. De omvang en 
verspreiding van de populaties van de sterns in de Voordelta laten geen 
significante trends zien. De rustgebieden voor sterns blijken in sommige gevallen 
toch betreden te worden, ook in de voor verstoring gevoelige perioden. 
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1 Inleiding 

Voor u ligt de Jaarrapportage 2012 van het project PMR monitoring natuurcompensatie 
Voordelta. In dit project wordt onderzocht of de getroffen compensatiemaatregelen leiden 
tot de beoogde compensatie van de effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte 
op de natuurwaarden in de Voordelta. 
De uitgangssituatie -vóór de aanleg van Maasvlakte 2- is in de periode 2004-2007 
vastgelegd door het uitvoeren van een breed scala aan nulmetingen, onderverdeeld in de 
volgende percelen: 
1 Benthos; 
2 Vis; 
3 Vogels; 
4 Abiotiek; 
5 Gebruik. 
Om vast te stellen of de beoogde compensatie gerealiseerd wordt, zijn de metingen 
voortgezet van 2009 tot en met 2013. 
In het onderstaande wordt het kader beschreven waarbinnen het monitoringproject wordt 
uitgevoerd en worden de compensatiemaatregelen toegelicht. Vervolgens wordt kort 
ingegaan op de tot nu toe behaalde resultaten en wordt de opbouw van het Jaarrapport 
2012 toegelicht. 

1.1 PMR: Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Uitbreiding van het havengebied werd 
noodzakelijk geacht om deze positie in de toekomst te bestendigen. Tegelijk met de 
uitbreiding van het havengebied werd er aandacht geschonken aan het verbeteren van 
de leefbaarheid in het gebied. Om dat te bereiken heeft het kabinet in 2006 een 
planologische kernbeslissing genomen over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
(PMR), met de dubbele doelstelling om: 
• de mainport Rotterdam te versterken, door het ruimtetekort voor haven- en 

industriële activiteiten in het Rotterdamse havengebied op te lossen (aanleg 
Tweede Maasvlakte); 

• de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond te verbeteren, door de mogelijkheden 
te benutten die het oplossen van het ruimtetekort biedt. 

De aanleg van de Tweede Maasvlakte en de bijbehorende natuurcompensatie, die 
verplicht is op grond van Nederlandse en Europese bepalingen, is het grootste van de 
drie deelprojecten van PMR. 
De andere PMR-deelprojecten betreffen de aanleg van 750 hectare natuur- en 
recreatiegebied en een serie projecten onder de noemer Bestaand Rotterdams Gebied, 
met als doel het bestaande havengebied intensiever te benutten en de kwaliteit van de 
leefomgeving in Rijnmond te verbeteren. 
 
De betrokken overheidspartijen hebben afgesproken om de monitoring en evaluatie van 
de drie PMR-deelprojecten op een eenduidige en gestructureerde manier vorm te geven, 
door middel van een serie Monitoring en Evaluatie Programma’s (MEP’s), met een 
vergelijkbare aanpak en opzet, die leiden tot een aantal op elkaar aansluitende 
rapportages. Hiermee wordt bereikt dat zowel over delen als over het grotere geheel van 
PMR en de Tweede Maasvlakte op een eenduidige wijze kan worden gerapporteerd. 

1.2 Doel monitoring Natuurcompensatie Voordelta 
De aanleg van de Tweede Maasvlakte vindt plaats in de Voordelta. De Voordelta is een 
uitloper van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta die zich uitstrekt van Walcheren tot 
aan de Nieuwe Waterweg. De Voordelta omvat een verzameling van geulen, ondieptes 



 

 

 
 
 
 
 

 
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Jaarrapport 2012 Deel A 

 

1200672-000-ZKS-0039, 8 juli 2013, definitief 
 

24 van 131 
 

en zandbanken, met een divers bodemleven. Het gebied vormt niet alleen de habitat van 
typische vissen, en beschermde vogels en zeezoogdieren; het is ook een gebied van 
grote economische waarde. 
In 2008 is de Voordelta aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden 
vormen een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese 
Unie, waarbinnen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn bescherming geldt voor 
kenmerkende leefgebieden en soorten. Omdat de aanleg van de Tweede Maasvlakte 
significante negatieve effecten op beschermde natuur kan veroorzaken, is hiervoor 
compensatie verplicht op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. 
 

In het PMR-jargon is er een subtiel, maar belangrijk, onderscheid tussen aanleg van de 
Tweede Maasvlakte in de zin van het (tijdelijke) proces van het aanleggen (zand opzuigen, 
vervoeren, elders opspuiten etc.) en het resultaat van het aanleggen, namelijk de 
aanwezigheid van de aangelegde Tweede Maasvlakte. De monitoring en evaluatie beschreven 
in deze rapportage, monitoring Natuurcompensatie Voordelta, heeft betrekking op het resultaat 
van de aanleg; de monitoring en evaluatie van het proces van de aanleg wordt beschreven in 
het MEP Aanleg dat door Havenbedrijf Rotterdam is opgesteld en door de (toenmalige) 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is goedgekeurd. 

 
Het doel van de monitoring natuurcompensatie Voordelta is om vast te stellen of de 
getroffen compensatiemaatregelen de daadwerkelijk optredende negatieve effecten van 
de aanleg van de Tweede Maasvlakte op de Voordelta voldoende compenseren. 
 
De (verwachte) gevolgen van de aanleg van de Tweede Maasvlakte zijn dat: 
1 2.455 hectare van habitattype H1110 (ondiepe zeeën met zandbanken die 

permanent onder water staan) verloren gaat; 
2 negatieve effecten optreden op de foerageerfunctie voor de grote stern van 1,7%, 

op de foerageerfunctie voor de visdief van 5,9%, en op de foerageerfunctie voor de 
zwarte zee-eend van 3,1%. 

1.3 Compensatiemaatregelen 
Ten behoeve van de compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is binnen 
het Natura 2000-gebied Voordelta een aantal maatregelen getroffen. De maatregelen 
betreffen het instellen van: 
• een bodembeschermingsgebied; 
• een aantal rustgebieden daarbinnen. 
De begrenzing en gebruiksvoorwaarden hiervan heeft de minister van LNV in juni 2008 in 
een drietal Toegangsbeperkingsbesluiten (TBB's) vastgesteld (Figuur 1.1). Sommige 
rustgebieden in de Voordelta zijn specifiek ingesteld voor natuurcompensatie en hebben 
als doel het bodembeschermingsgebied als foerageergebied te kunnen benutten 
(Hinderplaat, Bollen van de Ooster, Bollen van het Nieuwe Zand). Daarnaast zijn deze en 
andere rustgebieden (Slikken van Voorne, Verklikkerplaat/Middelplaat) ook ingesteld 
vanuit andere Natura 2000-doeleinden. 
 
In het bodembeschermingsgebied worden beperkingen opgelegd aan vormen van visserij 
die de zeebodem beroeren. Boomkorvisserij met wekkerkettingen en met schepen met 
een motorvermogen groter dan 260 pk (191 kW) is niet toegestaan. 
In de aangewezen rustgebieden geldt een verbod op, of beperking van, menselijke 
activiteiten om het verlies in foerageerfunctie als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2 
voor grote stern, visdief en zwarte zee-eend te compenseren. 
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Figuur 1.1 Kaart waarop aangegeven de geografische ligging van de Voordelta, met begrenzing van het 

Natura 2000-gebied (oranje lijn), bodembeschermingsgebied (rode lijn) en rustgebieden (geel: 
jaarrond en geel gearceerd: alleen gedurende de winter)). Vanaf mei 2012 is het rustgebied 
Verklikkerplaat vervallen, omdat door natuurlijke dynamiek de plaat naar het vasteland 
toegegroeid was, en er in toenemende mate verstoring plaatsvond. Thans is de Middelplaat als 
rustgebied vastgesteld 

 
De effecten van de compensatiemaatregelen moeten worden gemonitord. Het effect van 
de maatregelen wordt bepaald door de ontwikkelingen in het bodembeschermingsgebied 
en de rustgebieden te vergelijken met ontwikkelingen in referentiegebieden, waar geen 
compensatiemaatregelen getroffen zijn. 
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1.4 Uitvoering van de monitoring 2009-2013 
Deltares voert de monitoring uit in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst. De 
effectmetingen heeft Deltares in een Europese aanbesteding gegund aan een consortium 
van: IMARES, CSO, Arcadis/Alkyon, Bureau Waardenburg, INBO en NIOZ-Yerseke. 
IMARES is trekker van het consortium. 
 
De basis voor de monitoring wordt gevormd door het rapport “Natuurcompensatie 
Maasvlakte Twee in de Voordelta” (RIKZ 2007). Dit rapport geeft de inhoudelijke 
onderbouwing van de maatregelen die genomen moeten worden, om de negatieve 
effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte op de beschermde natuurwaarden in 
de Voordelta te compenseren.” 
Vervolgens is de uitvraag voor het uitvoeren van een monitoringprogramma beschreven 
in een Schedule of Requirements (SoR) voor een Europese aanbesteding. Tegelijkertijd 
heeft het overkoepelend proces plaats gevonden voor het opstellen van (uniforme) 
Monitoring en Evaluatieprogramma’s (MEP). De nader gespecificeerde vragen van het 
MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn uiteindelijk als uitgangspunt voor het Plan van 
Aanpak overgenomen. 
Op 20 juli 2009 heeft Deltares het Plan van Aanpak PMR monitoring natuurcompensatie 
Voordelta aan de Waterdienst aangeboden. Het Plan van Aanpak bestaat uit twee delen 
die tezamen beschrijven hoe de MEP evaluatievragen beantwoord zullen worden aan de 
hand van het beschreven onderzoeksprogramma. Deel A beschrijft de samenhang en 
integratie van de afzonderlijke percelen, met het oog op een integrale beantwoording van 
de evaluatievragen (Holzhauer & Prins 2009). Deel B beschrijft in uitvoeringsplannen de 
voorgestelde methoden en de wijze van uitvoering van de compensatiemonitoring binnen 
de percelen benthos, vis, vogels, abiotiek en gebruik (Heessen & Jak 2009). 
 
In 2009 is het monitoringprogramma van start gegaan, en is een opzet gemaakt voor het 
stroomlijnen van de uitwisseling van data en informatie tussen de percelen. De MEP 
vragen zullen in het verdere verloop van dit rapport in meer detail worden besproken. 
Hier volstaat dat de MEP vragen zich richten op de compensatie van het verlies van 
habitat H1110, en het verlies van foerageerfunctie voor de zwarte zee-eend, de grote 
stern en visdief. 
 
Het Jaarrapport 2009 geeft een eerste overzicht van de inhoudelijke voortgang die eind 
2009 was bereikt (Van der Kolff et al. 2010). 
Het Jaarrapport 2010 beschrijft, naast de inhoudelijke voortgang (Heessen 2011), de 
uitvoering van een tussenevaluatie (Prins et al. 2011). Het rapport signaleert dat er een 
grote kans bestaat dat met het bestaande monitoringprogramma een verbetering van ten 
minste 10% in bodemdierenbiomassa in het bodembeschermingsgebied niet met de, in 
de wetenschap gebruikelijke, statistische betrouwbaarheid kan worden aangetoond. De 
tussenevaluatie geeft aan dat dit ten dele kan worden ondervangen door het 
onderzoeken van veranderingen op een fijnere ruimtelijke schaal. Anderzijds draagt het 
monitoringprogramma, zoals het wordt uitgevoerd, bij aan kennis van de processen die 
zich in de Voordelta afspelen, op grond waarvan een aannemelijke verklaring gegeven 
kan worden voor de veranderingen in het gebied. Vanwege het feit dat de 
tussenevaluatie slechts gebaseerd was op een beperkte aanvullende set van data (ten 
opzichte van de uitgangssituatie vóór de aanleg van Maasvlakte 2), is besloten ook in 
volgende jaren een cyclus te doorlopen van monitoring, analyse, evaluatie en eventuele 
bijstelling van het monitoringprogramma. Op die manier wordt bereikt dat met het 
uitbreiden van de beschikbare data, en voortgaande analyse van de resultaten, het 
monitoringprogramma waar nodig kan worden bijgestuurd. 
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De resultaten van de tussenevaluatie hebben bovendien aanleiding gegeven voor een 
pakket aanvullend onderzoek, gericht op het verdiepen van de kennis van cruciale 
processen die zich in de Voordelta afspelen. Het pakket omvat onder meer een nadere 
beschrijving van de plaatmorfologie in de Voordelta, additionele visbemonstering, GPS-
logger onderzoek om het gedrag van grote sterns te beschrijven, nadere analyse van 
VMS-data en het gebruik van AIS (Automatic Identification System) om een 
gedetailleerder beeld van vaarbewegingen in de Voordelta te verkrijgen. Ook zal 
onderzoek plaatsvinden aan aalscholvers om veranderingen in de visgemeenschap te 
detecteren. Opdrachtverlening voor dit meerwerk heeft begin 2012 plaatsgevonden. 
 
Het Jaarrapport 2011 bevestigt het voorlopige beeld uit 2010. De bevindingen op dat 
moment gaven het volgende aan: 
 
1 Een directe vergelijking van het bodembeschermingsgebied met referentiegebieden 

laat geen (significant) verschil in biomassa van bodemdieren en dichtheid van vis 
zien. Ook verdieping van het onderzoek met een meer gebieds- en soortspecifieke 
analyse heeft het nog niet mogelijk gemaakt duidelijke veranderingen aan te tonen. 

2 Een mogelijke verklaring voor het feit dat er (nog) geen veranderingen kunnen 
worden vastgesteld, lijkt dat de zware boomkorvisserij (260-300 pk) in het 
bodembeschermingsgebied al vanaf de nulmetingen in 2005 minder voorkwam dan 
daarvoor. Ook in de rest van de Voordelta, die als referentie dient, lijkt de 
boomkorvisserij op platvis afgenomen te zijn. In 2012 wordt daarom extra aandacht 
besteed aan het kwantificeren van de mate van bodemberoering door 
visserijactiviteiten in verleden en heden. 

3 De lagere aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta lijken vooral bepaald te 
worden door grootschalige ontwikkelingen in de populatie in de gehele Nederlandse 
kustzone, en minder door de toestand van de Voordelta. 

4 Het dieet van de grote stern en de visdief kan worden beschouwd als een 
representatieve indicator voor de foerageerfunctie van het Voordelta ecosysteem. De 
omvang van de populaties van deze soorten in het Deltagebied laat geen significante 
trends zien. Een verband met de compenserende maatregelen kan op dit moment 
echter niet worden aangetoond. Rustgebieden blijken in sommige gevallen toch 
betreden te worden. 

5 In navolging van de aanbevelingen uit de midterm-evaluatie zijn extra metingen en 
analyses voorzien, die er op gericht zijn deze conclusies nader te onderbouwen, te 
verfijnen (kwalitatief en kwantitatief) of zo nodig bij te stellen. 

 
Eerste formele evaluatie 2013 
In 2013 zal de basis geleverd worden voor de formele tussenevaluatie 2013 door het 
bevoegd gezag. In de te leveren jaarrapportage zullen alle dan beschikbare gegevens 
worden benut om door middel van integratie van de informatie uit alle percelen zo helder 
mogelijke antwoorden te leveren op de evaluatievragen uit het MEP. 

1.5 Opzet Jaarrapportage 2012 
De Jaarrapportage 2012 bestaat uit twee delen. 
 
Deel A 
In Deel A van het Jaarrapport 2012 wordt een beschrijving gegeven van de resultaten 
van de meetinspanning. Hoofdstuk 2 is gewijd aan een nadere kennismaking met de 
dynamiek en complexiteit van de Voordelta. In Hoofdstuk 3 worden de verwachte 
effecten beschreven van de aanleg en aanwezigheid van de Tweede Maasvlakte, aan de 
hand van ingreep–effectschema’s. Daarbij komt ook de gehanteerde werkwijze aan de 
orde. De hoofdstukken 4 tot en met 6 behandelen achtereenvolgens de MEP vragen 1 
(habitat H1110); 2 (zwarte zee-eend) en 3/4 (sterns) door de resultaten per perceel, zoals 
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beschreven in Deel B, in samenhang te bekijken. Hoofdstuk 7 bevat de discussie van de 
resultaten tot nu toe. 
 
Deel B 
In Deel B van het Jaarrapport 2012 worden de onderzoeksuitvoering en de resultaten per 
perceel afzonderlijk -en in meer detail- gerapporteerd. Gezien de grote rol van 
bodemberoerende visserij in het gebied, en omdat daarvoor in 2012 extra analyses zijn 
uitgevoerd, is besloten de visserijgegevens over de bodemberoerende visserij als extra 
hoofdstuk Visserij in het Jaarrapport 2012 toe te voegen. 
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2 De Voordelta, een complex en dynamisch natuurgebied 

De Voordelta is het gebied bestaand uit de ondiepe kustwateren voor de delta van Zuid-
Holland en Zeeland. Het betreft ruwweg het gebied vanaf de Westerschelde-monding tot 
aan de Nieuwe Waterweg. Aan de zeezijde volgt de grens de doorgaande 20 meter 
dieptelijn. De Voordelta is sinds 2008 een Natura 2000-gebied en het grootste deel is 
gekarakteriseerd als habitattype H1110 (ondiepe delen van zeeën met zandbanken die 
permanent onder water staan). Door de ligging voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta 
wijkt het gebied af van de kustwateren die verder noordelijk voor de Hollandse kust 
liggen. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een gevarieerd en 
dynamisch milieu van kustwateren, intergetijdengebied (zandplaten en slikken) en 
stranden, die een relatief beschutte overgangszone vormen tussen de (voormalige) 
estuaria en de volle zee. 
De Voordelta in zijn huidige karakter is ontstaan door de uitvoering van de Deltawerken. 
Voor die tijd werd het gebied beschouwd als een onderdeel van de kustzone van de 
Noordzee, dat echter nog wel estuariene kenmerken had als getijgeulen en ondiepten, 
lagere saliniteit en hogere troebelheid dan de wateren verder van de kust. Dit estuariene 
karakter strekte zich uit tot ongeveer de 10 meter dieptelijn. Het gebied stond sterk onder 
invloed van de evenwijdig aan de kust lopende getijstroming en de uitwisseling met de 
Deltawateren (Wolff, 1973). 
De naam Voordelta duikt voor het eerst op in het begin van de jaren ’80. Door Saeijs 
(1982) wordt de Voordelta genoemd als een gebied dat sterke morfologische 
veranderingen ondergaat als gevolg van de Deltawerken, waarbij de veranderingen in het 
getij, de stromingspatronen en de golfwerking hebben geleid tot verschuiving in erosie- 
en sedimentatiepatronen. 
Kohsiek en Mulder (1989) gaan uitgebreider in op de veranderingen in de Voordelta. De 
aanleg van de Deltawerken heeft grote effecten gehad op de processen in de 
buitendelta’s van de (voormalige) estuaria, de gebieden van ondiepten en geulen aan de 
zeezijde van de mondingen. Die processen zijn veranderd door verminderde uitwisseling 
met de Deltawateren en door veranderingen in fysische processen, zoals 
stromingspatronen, golfwerking, zoetwaterafvoer en transport van zand en slib. Vanaf 
1970 ontstonden onder invloed van golfwerking de eerste zandbanken, die in hoogte 
groeiden en zich landwaarts verplaatsten, terwijl de oude getijdegeulen van Haringvliet 
en Grevelingen zich opvulden. De processen van verondieping en bankvorming nemen 
geleidelijk af, maar een nieuw dynamisch evenwicht in erosie/sedimentatie zal pas na 
eeuwen ontstaan. Kohsiek en Mulder (1989) bespreken kort de effecten van deze 
morfologische veranderingen op de ecologie van het gebied. 
Ten behoeve van het Integraal Beleidsplan Voordelta is in de jaren 1994-1998 een 
monitoringprogramma uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn samengevat door Van 
Berchum en Smit (1999). Voor wat betreft de morfologische ontwikkelingen werd een 
voortgaande verondieping van de geulen voor de Haringvliet en Grevelingen 
waargenomen, en een toename van het intergetijdengebied. De plaathoogte nam niet 
verder toe of soms zelfs weer enigszins af. De dichtheid en biomassa van bodemdieren 
was ten opzichte van de jaren ’80 niet wezenlijk veranderd. De belangrijkste soorten 
schelpdieren waren de halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata) en de 
zwaardschede (Ensis spp.). De seizoensmaxima van zwarte zee-eenden in de Voordelta 
varieerden in de jaren 1975-1995 tussen ca. 5.000 en 30.000. Door de ontwikkeling van 
ondiepe gebieden en platen is het belang van de Voordelta als foerageergebied voor 
grote sterns en visdiefjes toegenomen. De aantallen broedparen in de ZW Delta waren 
eind jaren negentig nog niet terug op het niveau van de jaren 1950-1960, mogelijk door 
een tekort aan geschikt broedgebied. 
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2.1 Morfologische veranderingen in de Voordelta nader beschouwd 
Uit het voorgaande volgt, dat de morfologie mede sturend is voor de natuurwaarden van 
de Voordelta. Morfologische veranderingen treden voortdurend op onder invloed van 
aandrijvende krachten van getij en golven en worden mede beïnvloed door menselijke 
ingrepen. Morfologische veranderingen kunnen zich manifesteren op verschillende 
ruimteschalen: (i) op megaschaal (de gehele Voordelta), (ii) op macroschaal (de 
buitendelta’s van de gesloten zeegaten Haringvliet en Grevelingen en het nog bestaande 
getijdenbekken Oosterschelde) en (iii) op mesoschaal (de geulen, platen en zandbanken 
in de (voormalige) buitendelta’s en gebieden ertussen). Tussen de schalen vindt 
interactie plaats. Het zandtransport langs de Belgische en Nederlandse kust, 
bijvoorbeeld, is bepalend voor de ontwikkeling van de gehele Voordelta en de 
ontwikkelingen van de (voormalige) buitendelta’s sturen de veranderingen van kleinere 
morfologische eenheden. Omgekeerd kunnen morfologische veranderingen op kleine 
schalen weer van invloed zijn op de grotere schalen. Algemeen kan worden gesteld, dat 
veranderingen op grote ruimteschalen zich relatief langzaam (decennia) en op kleine 
schalen relatief snel voltrekken. Hoewel de onderliggende processen bekend zijn, 
hebben voorspellingen van morfologische veranderingen vaak nog grote onzekerheden 
en een beperkte tijdshorizon. 
Hieronder worden beknopt de grootschalige en kleinschalige morfologische 
veranderingen geschetst gedurende de periode 1964-2004, dus voorafgaand aan de 
aanleg van Maasvlakte 2. Zoals reeds opgemerkt, zijn deze veranderingen gedomineerd 
door de Deltawerken. Andere menselijke ingrepen in en nabij de Voordelta betreffen de 
aanleg van Maasvlakte 1, de slufter en de Euro-Maasgeul, de havenuitbreiding van 
Zeebrugge, het verdiepen en onderhoud van de Wielingen in de monding van de 
Westerschelde en de uitvoering van kustsuppleties. Onderstaande beschrijving is 
grotendeels ontleend aan een drietal uitgebreide rapportages van Alkyon (2006a, 2006b 
en 2008). 

2.1.1 De morfologische veranderingen op megaschaal 
Voor de grootschalige sedimentbalans van het gebied geldt, dat netto vooral slib en ook 
zand vanuit het zuiden wordt aangevoerd. Een deel van het aangevoerde sediment blijft 
achter in de buitendelta van de Grevelingen. Ook in de buitendelta van het Haringvliet 
vindt netto sedimentatie plaats maar hier is de aanvoer van zand zowel vanuit het zuiden 
als vanuit het noorden. Het netto transport langs de Maasmond naar de Hollandse kust is 
namelijk sterk gereduceerd, terwijl aanleg en onderhoud van het Slufterstrand resulteert 
in een zuidwaarts transport in de richting van de Haringvlietmonding (Alkyon, 2006b). 

2.1.2 De morfologische veranderingen op macroschaal (buitendelta’s) 
De volledige of gedeeltelijke afsluiting van de zeegaten in het kader van de Deltawerken 
(beginnend met de Veerse Gatdam in 1960 en eindigend met de Oosterscheldekering in 
1986) heeft de stroming en sedimenttransporten in het kustgebied beïnvloed. Het 
dynamische evenwicht tussen landwaarts gericht golfgedreven transport en zeewaarts 
gericht getijgedreven transport werd verstoord met als gevolg dat de vooroever 
erodeerde en de buitendelta’s van Haringvliet en Grevelingen naar binnen schoven. 
Figuren 2.1 en 2.2 tonen de bodemligging in de monding van resp. Haringvliet en 
Grevelingen in 1964 en 2004 (Alkyon, 2006a). 
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Figuur 2.1 Bodemligging monding Haringvliet in 1964 en 2004 (Alkyon, 2006a) 
 

 
Figuur 2.2 Bodemligging monding Grevelingen in 1964 en 2004 (Alkyon, 2006a); Legenda, zie Figuur 2.1 
 
Tegelijk ontstonden in de dieptezone tussen NAP-9 m en NAP-4 m zandbanken die 
langzaam in hoogte groeiden. De zandbanken verplaatsten landwaarts met een 
afnemende snelheid totdat min of meer stabilisatie optrad (Mulder et al., 2010). Omdat 
getijdegeulen in de buitendelta’s hun watervoerende functie verloren (Rak van 
Scheelhoek in de Haringvlietmonding en Brouwershavense Gat in de monding van de 
Grevelingen) heeft opvulling met sediment plaatsgevonden, een proces dat nog steeds 
plaatsvindt. Andere geulen zijn verdwenen of kleiner geworden door de verplaatsing van 
platen en zandbanken. Hoewel de grootste morfologische aanpassingen inmiddels 
hebben plaatsgevonden, vooral tijdens de eerste 10 jaar na de afsluiting, worden 
veranderingen in de buitendelta’s van Haringvliet en Grevelingen nog steeds gestuurd 
door de afsluiting van deze bekkens (Alkyon, 2006a, Mulder et al., 2010). In de monding 
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van de Oosterschelde (Figuur 2.3) lijkt wel sprake van een dynamisch evenwicht. Lokale 
verdiepingen zijn opgetreden nabij de stormvloedkering en er vindt een geleidelijke 
noordwaartse verplaatsing van de monding plaats. 
De arealen intergetijdengebied zijn voor alle buitendelta’s toegenomen sinds 1964 
(Figuur 2.4). Voor de drie mondingen zijn de grootste veranderingen opgetreden vóór 
1990; tussen 1990 en 2004 lijkt nog steeds sprake te zijn van een geringe trendmatige 
toename. 
 

 
Figuur 2.3 Bodemligging monding Oosterschelde in 1964 en 2004 (Alkyon, 2006a); Legenda, zie Figuur 2.1 
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Figuur 2.4 Areaal intergetijdengebied (tussen GLW en GHW) en supragetijdegebied (boven GHW) tussen 

1964 en 2004 in de buitendelta’s van Haringvliet (boven), Grevelingen (midden) en 
Oosterschelde (onder) (Alkyon, 2006b) 
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2.1.3 De morfologische veranderingen op mesoschaal (rustgebieden) 
Voor de vijf rustgebieden in de Voordelta zijn op basis van historische waarnemingen t/m 
2004 voorspellingen gedaan voor de veranderingen in de jaren na 2004 (Alkyon, 2006b). 
Deze voorspellingen hebben betrekking op een verwachte, toekomstige situatie zonder 
de aanwezigheid van Maasvlakte 2. In hoeverre de morfologie van de Voordelta wordt 
beïnvloed door Maasvlakte 2 zal moeten volgen uit analyses van nieuwe bodemopnames 
na 20101. Omdat de morfologie zich relatief langzaam aanpast aan veranderde 
omstandigheden kan een nauwkeurige analyse pas worden uitgevoerd, nadat metingen 
voor een groot aantal jaren beschikbaar zijn. Door Alkyon (2006b) is een groot aantal 
morfologische kenmerken van geulen en platen beschouwd. Op basis van 
lodingsgegevens en satellietopnamen is in het kader van dit project PMR-NCV de 
morfologische ontwikkeling in de rustgebieden vanaf 2001 onderzocht. Hieronder worden 
de morfologische veranderingen in deze gebieden gepresenteerd. 
 
Hinderplaat 
De waarnemingen t/m 2004 tonen een oostwaartse verplaatsing van de Hinderplaat met 
een snelheid van 20-40 m/jaar. De verwachting was dat binnen 5-10 jaar na 2004 een 
omvangrijker plaatgebied zou ontstaan, door het aan elkaar groeien van Hinderplaat en 
Garnalenplaat (zuidoostelijk en zuidelijk van de Hinderplaat). Het areaal 
intergetijdengebied is sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw afgenomen van 1,7 tot 1,0 
km2 (Figuur 2.5a en 2.5b). 
 

 
Figuur 2.5a Ontwikkeling van de Hinderplaat. Maximale plaathoogte (Alkyon, 2006b) 
  

                                                   
1 De 2010 bodem is samengesteld uit opnamen in verschillende jaren. Voor de monding van de Westerschelde en 

de Maasmond betreft dit 2008, voor de Haringvlietmonding 2009 en de Oosterscheldemonding 2010. In de 
bodemopnamen zit een aantal hiaten, omdat voor enkele vakken geen metingen zijn uitgevoerd of ten tijde 
van de toelevering meetdata nog moesten worden verwerkt. 
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Figuur 2.5b Ontwikkeling van de Hinderplaat. Totaal oppervlak van de verschillende diepteklassen (t.o.v. 

NAP) in het rustgebied 
 
Het oppervlak intergetijdengebied binnen de begrenzing van het rustgebied Hinderplaat 
neemt langzaam toe, met name in de diepteklasse tussen NAP-1 m en NAP. Westelijk 
van de Hinderplaat treedt netto erosie op en aan de oostelijke zijde netto sedimentatie. 
De zandruggen verplaatsen zich richting het oosten en zuidoosten. De plaat ten zuiden 
van het rustgebied neemt in oppervlak en hoogte toe en vormt inmiddels een van de 
hogere delen van de Hinderplaat (Figuur 2.6). 
 

 
Figuur 2.6 Bodemhoogte in de Haringvlietmonding in 2001 (links) en 2009 (rechts). De rode lijnen 

omsluiten rustgebied Hinderplaat (zuidwest)en Slikken van Voorne (noordoost) 
 
Slikken van Voorne 
Op basis van de waarnemingen t/m 2004 werd verwacht dat de langzame sedimentatie 
en toename van het areaal intergetijdengebied zouden doorgaan (Alkyon, 2006b). 
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Extreme condities, zoals stormen uit het zuidwesten, kunnen in het gebied tijdelijk een 
verandering in de ontwikkeling veroorzaken, maar wezenlijke morfologische 
veranderingen werden niet verwacht. De bodemhoogtekaarten geven voor de meeste 
jaren geen dekkend beeld waardoor de ontwikkelingen niet goed in te schatten zijn. Over 
het algemeen zijn de Slikken van Voorne qua ligging en hoogte vrij stabiel in vergelijking 
met de overige rustgebieden. 
 
Bollen van de Ooster 
Het areaal intergetijdengebied van de Bollen van de Ooster (Figuur 2.7) heeft eind jaren 
negentig een maximum bereikt van ruim 2 km2 na een snelle toename sinds de jaren 
zeventig. Sinds eind jaren negentig is sprake van een geringe afname en stabilisatie van 
het areaal intergetijdengebied (Alkyon, 2006b). Een verdere toe- of afname na 2004 werd 
niet verwacht. De maximale hoogte van de Bollen van de Ooster is vrij constant 
toegenomen (met gemiddeld 4 cm/jaar). Het is niet goed aan te geven wat de maximale 
hoogte van de Bollen van de Ooster zal worden en hoeveel oppervlak daar bij hoort. De 
Bollen van de Ooster zijn de afgelopen 30 jaar gaandeweg naar het zuidwesten 
uitgebouwd, wat zich naar verwachting zal voortzetten. Het gebied landwaarts van de 
Bollen van de Ooster zal langzaam kleiner en vlakker worden, zodat over 10 tot 30 jaar 
achter de Bollen van de Ooster een ondiepte met nog maar zeer weinig reliëf ligt. De 
Bollen van de Ooster verplaatsen zich landwaarts met een verplaatsingssnelheid van 25 
m/jaar aan de zuidwestzijde en 20 m/jaar aan de noordoostzijde. 
De Bollen van de Ooster vertoont netto erosie noordwestelijk van het gebied en 
verplaatst zich richting de kust wat in overeenstemming is met de waargenomen trend 
vóór 2000. De plaat is na 2007 iets lager komen te liggen waardoor grote stukken van de 
rug minder lang droog liggen (Figuur 2.7). 
 
Verklikkerplaat 
De zandplaten in dit rustgebied, op de grens van de Oosterscheldemonding en de 
monding van de Grevelingen, zijn relatief hoog met aan één zijde een zeer steile 
overgang naar de geul. Het rustgebied ligt in één van de meest dynamische gebieden 
van de hele Voordelta. De locatie van de platen zal in de loop van de tijd veranderen, 
zodat deze buiten de grenzen van het rustgebied kunnen komen te liggen. Dit is al het 
geval met de ‘jongste Bol’ ten zuidwesten van het rustgebied. 
De meest opvallende veranderingen betreffen de netto sedimentatie op de 
Verklikkerplaat die in het verlengde ligt van de waarnemingen vóór 2004 en de netto 
erosie van de geulen als uitloper van het Krabbengat langs de begrenzingen van de 
Verklikkerplaat. De plaat verschuift vrij snel in oost-zuidoostelijke richting. De kop van de 
plaat is vanaf 2006 bij laagwater met de kust verbonden, en de plaat lag in 2010 deels 
buiten de begrenzing van het rustgebied. 
Het areaal intergetijdengebied (boven NAP-1,40 m) binnen de begrenzing van het 
rustgebied is nagenoeg gelijk gebleven (Figuur 2.8). 
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Figuur 2.7 Ontwikkeling van de Bollen van de Ooster. Het areaal intergetijdengebied in de periode 1964-

2005) (boven (Alkyon, 2006b)) en het dwarsprofiel in de jaren 2001-2010 (onder) 
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Figuur 2.8 Totaal oppervlak van de verschillende diepteklassen (t.o.v. NAP) in rustgebied Verklikkerplaat 

in de jaren 2001-2010 

 
Figuur 2.9 Totaal oppervlak van de verschillende diepteklassen (t.o.v. NAP) in rustgebied Bollen van het 

Nieuwe Zand in de jaren 2001-2010 
 
Bollen van het Nieuwe Zand 
De verwachting op basis van de waarnemingen t/m 2004 was dat de ontwikkelingen op 
vergelijkbare wijze als de afgelopen twintig jaar doorzetten, met als belangrijkste 
verandering een verdere verdieping van het rustgebied. De banken in het gebied zullen 
over de oostelijke grens van het rustgebied naar het oosten verplaatsen (met een 
snelheid tussen de 20 en 40 m/jaar). 
Uit een analyse van dieptekaarten over de jaren 2001-2010 is gebleken dat het areaal 
van de verschillende diepteklassen gedurende deze periode weinig is veranderd, 
ondanks de dynamiek van zich verplaatsende banken (Figuur 2.9). 
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Conclusies 
Resumerend kan gesteld worden dat de Voordelta op dit moment nog steeds onderhevig 
is aan veranderingen in de morfologie, die door de afsluiting van de zeegaten in het 
kader van de Deltawerken in gang zijn gezet. 

2.2 Ecologische veranderingen in de Voordelta nader beschouwd 
De Voordelta is een open gebied dat een grote natuurlijke dynamiek kent. Het gebied 
wordt beïnvloed door de aanvoer van water via het Kanaal en door de zoetwaterafvoeren 
van Schelde, Maas en Rijn. De organismen in de Voordelta maken vaak deel uit van 
populaties waarvan het voorkomen is verspreid over een groter gebied. Bodemdieren 
van ondiepe, zandige habitats als de kustzone van de Noordzee zijn van nature sterk 
dynamische gemeenschappen, die grote fluctuaties in soortensamenstelling en 
dichtheden vertonen onder invloed van recrutering, sterfte door abiotische factoren en 
predatie. Vissen gebruiken de Voordelta zowel als voortplantings- en opgroeigebied 
(kraamkamer- en kinderkamerfunctie) en als foerageergebied. De samenstelling en 
dichtheid van de visgemeenschap wordt niet alleen door lokale factoren bepaald, maar 
ook door de aanvoer van eieren en larven, die met de zeestroming worden 
getransporteerd vanuit paaigebieden elders, zoals de zuidelijke Noordzee of het Kanaal. 
Zeevogels die de Voordelta een deel van het jaar gebruiken als foerageergebied (zoals 
bijvoorbeeld de eidereend, zwarte zee-eend, roodkeelduiker) maken deel uit van een 
grotere, NW Europese populatie, die lokaal (op de schaal van een gebied als de 
Voordelta) sterke fluctuaties kan vertonen. Kustbroedvogels, die in de nabijheid broeden 
en de Voordelta als foerageergebied gebruiken, zoals de grote stern en de visdief, 
worden gekenmerkt door sterke veranderingen in plaats en omvang van broedkolonies. 
De zeehondenpopulatie in de Voordelta en de rest van het Deltagebied neemt in omvang 
toe en vertoont sterke uitwisseling met de populatie in het Waddengebied. 
Het onderzoek in dit project richt zich met name op de effecten van de 
natuurcompensatie op benthos en vis, zwarte zee-eend, grote stern en visdief. Hieronder 
wordt in meer detail ingegaan op de langjarige ontwikkelingen van deze soortsgroepen in 
de Voordelta. 

2.2.1 Bodemdieren 
De bodemdierengemeenschap in de Voordelta is veranderd door de effecten van de 
Deltawerken, met name door de minder sterke wisselingen in saliniteit na de bouw van 
de Haringvlietdam en de afsluiting van de Grevelingen. Als gevolg daarvan is na de jaren 
zestig de gemeenschap van een sterk dynamisch zout-brak milieu, die voorkwam in het 
mondingsgebied van het Haringvliet, grotendeels verdwenen en vervangen door een 
gemeenschap die voorkomt bij hoge saliniteit (>30 ‰) maar ook bestand is tegen 
(tijdelijk) lagere zoutgehaltes (Wijnhoven & Hummel, 2008). 
Vanaf 1983 zijn gegevens uit meer uitgebreide monitoringprogramma’s beschikbaar van 
de bodemdierengemeenschap in de Voordelta (Wijnhoven & Hummel, 2008). In een 
studie ten behoeve van het Integraal Beleidsplan Voordelta (Craeymeersch et al., 1990) 
wordt een analyse gepresenteerd van de resultaten van het onderzoek aan bodemdieren 
uitgevoerd in de jaren 1984-1988. Vastgesteld wordt dat de verdere geomorfologische 
ontwikkeling de belangrijkste sturende factor voor de ecologie is. De meest sturende 
factoren zijn sedimentsamenstelling, diepte en hydrodynamiek. Die factoren dragen bij 
aan de ruimtelijke variatie binnen de Voordelta, waarbij een aantal groepen (strata) van 
soorten bodemdieren onderscheiden kon worden in een gradiënt van ondiep naar diep 
en slibarm naar slibrijk (Figuur 2.10). Uiteraard is er sprake van geleidelijk veranderende 
omgevingsfactoren en gemeenschappen en niet van duidelijk afgebakende overgangen. 
De strata zijn niet gelijk verdeeld over de verschillende buitendelta’s, en geconcludeerd 
werd dat de buitendelta’s van Haringvliet, Grevelingen en Oosterschelde van elkaar 
verschillen in soortensamenstelling, dichtheden en biomassa. De grootste 
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soortenrijkdom, en de hoogste dichtheden en biomassa werd aangetroffen op de 
overgangen van plaat naar geul en op de overgang naar diepere delen. Het ondiepe 
gebied in de buitendelta van het Haringvliet ten oosten van de Hinderplaat, met slibrijk en 
fijnzandig sediment en sterk onder invloed van de zoetwaterafvoer uit het Haringvliet 
(stratum 5 in Figuur 2.10) week duidelijk af van de overige gebieden. 
De totale biomassa van het macrobenthos in de Voordelta in de jaren tachtig was 
gemiddeld 20 g asvrij-drooggewicht/m2. Vier soorten vormden 60% van de totale 
biomassa, nl. de halfgeknotte strandschelp Spisula subtruncata, de schelpkokerworm 
Lanice conchilega, de gewone hartegel Echinocardium cordatum en anemonen (soort 
niet beschreven). De Voordelta is soortenrijker dan de Hollandse kust (Craeymeersch et 
al., 1990). 
Resultaten van bodemdieronderzoek in de jaren negentig bevestigen dit ruimtelijke 
patroon. Er zijn geen wezenlijke veranderingen in de ruimtelijke verdeling van 
soortensamenstelling, dichtheden en biomassa opgetreden. Wel is de biomassa in de 
buitendelta’s van Oosterschelde en Grevelingen toegenomen, terwijl die in de buitendelta 
van het Haringvliet is afgenomen (Van Berchum et al., 1998). 
In het kader van de T0 studies voor de aanleg van Maasvlakte 2 is een analyse van alle 
beschikbare infauna monsters over de jaren 1983-2004 uitgevoerd door Wijnhoven et al. 
(2006). Ook die studie bevestigt de verschillen tussen de verschillende delen van de 
Voordelta, met de hoogste biomassa in de buitendelta van de Grevelingen. 
Geconcludeerd wordt dat er significante trends zijn in dichtheden, biomassa en 
soortendiversiteit. Een toename in biomassa treedt op in de meeste deelgebieden, met 
uitzondering van het meest noordelijk deel van de Voordelta voor de kust van Voorne en 
de Oosterschelde monding. De sterkste toename in biomassa is waargenomen in de 
buitendelta van de Grevelingen, de minste toename in de monding van het Haringvliet. 
De diversiteit is in de periode 1983-2004 toegenomen in het noordelijk deel van de 
Voordelta en de Haringvliet-monding, gelijk gebleven in de buitendelta van het Haringvliet 
en afgenomen in de buitendelta’s van Grevelingen en Oosterschelde. De resultaten 
geven aan dat er grote fluctuaties in ruimte en tijd zijn door een grote populatiedynamiek, 
waarbij de trends tussen deelgebieden verschillen. Het eenduidig vaststellen van 
autonome ontwikkelingen in de bodemdierengemeenschap in de Voordelta is daarom 
niet goed mogelijk. 
Een opvallende verandering in de schelpdierbestanden in de Voordelta, die van belang 
zijn voor schelpdier-etende vogels zoals de zwarte zee-eend, is het grotendeels 
verdwijnen van de halfgeknotte strandschelp Spisula subtruncata en de opkomst van de 
Amerikaanse zwaardschede Ensis directus. In de jaren negentig was de halfgeknotte 
strandschelp de dominante soort (in biomassa). De laatste goede broedval van deze 
soort in de Voordelta was in 1994, en na 1998 zijn de bestanden sterk afgenomen 
(Craeymeersch et al., 2006). Al in de jaren negentig werd de zwaardschede in de 
Voordelta aangetroffen, maar vooral na 2000 zijn de dichtheden sterk toegenomen 
(Craeymeersch et al., 2006). Deze soort, die van oorsprong aan de Amerikaanse 
oostkust voorkomt, is voor het eerst waargenomen eind jaren zeventig in de Duitse Bocht 
voor de Elbe-monding, vermoedelijk doordat larven van deze soort met ballastwater van 
schepen zijn meegekomen. In 1982 werd de soort voor het eerst in de Nederlandse 
Waddenzee waargenomen (Essink, 1985). In dertig jaar tijd heeft de soort zich massaal 
uitgebreid in noordelijke en zuidelijke richting (Tulp et al., 2010; Dekker & Beukema, 
2012). In de Voordelta en in de overige Nederlandse kustwateren is de Amerikaanse 
zwaardschede nu verreweg het meest voorkomende schelpdier (Goudswaard et al., 
2010). De invloed van het (veranderende) voedselaanbod op de zwarte zee-eend wordt 
in § 5.3.5 nader uitgewerkt. 
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Figuur 2.10 Bodemdierengemeenschappen in de Voordelta in de jaren '80 onderscheiden door 

Craeymeersch et al. (1990) 

2.2.2 Hyperbenthos en vis 
Eind jaren tachtig en begin jaren negentig is onderzoek verricht aan het epibenthos (op 
de bodem levende fauna, bijv. zeesterren) en hyperbenthos (dicht boven de bodem 
levende fauna, bijv. garnalen) in de Voordelta. In het algemeen werden veel hogere 
dichtheden van zowel epibenthos als juveniele vis waargenomen in de buitendelta van de 
Grevelingen, vergeleken met de monding van de Oosterschelde. Het gebied meer 
zeewaarts van de Oosterschelde monding, voor de kust van Walcheren, nam een 
tussenpositie in. Dit verschil wordt toegeschreven aan de meer ondiepe en beschutte 
ligging, met hydrodynamisch rustiger omstandigheden, van de Grevelingen buitendelta, 
vergeleken met de meer dynamische buitendelta van de Oosterschelde. Die beschutting 
is waarschijnlijk vooral te danken aan de bankgroei in de buitendelta van de Grevelingen, 
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na de afsluiting in 1970. Het deel van de Voordelta in de voormalige Grevelingen 
monding fungeert daardoor sterker als sedimentatiegebied waar ook eieren en larven 
kunnen accumuleren (Beyst et al., 1999; Hamerlynck & Mees, 1991; Hamerlynck et al., 
1992). Uit een gecombineerde analyse van de structuur van de demersale 
visgemeenschap en het epibenthos in de Voordelta, Westerschelde en Oosterschelde 
concluderen Hamerlynck et al. (1993) dat omgevingsvariabelen als zoutgehalte, diepte 
en substraat in belangrijke mate de structuur van die gemeenschappen kunnen 
verklaren. De omgevingsvariabelen hangen onderling vaak sterk samen, bijvoorbeeld 
variabelen als diepte, golfwerking, slibgehalte, sedimentsamenstelling. 
Door De Jong (1997) is een analyse van de gegevens van de Demersal Fish Survey over 
de jaren 1987-1995 gedaan, voor Westerschelde, Oosterschelde en het zuidelijk deel 
van de Voordelta (de buitendelta van de Oosterschelde). Het noordelijk deel van de 
Voordelta maakte geen onderdeel uit van de analyse. Gekeken is naar de 
aantalsfluctuaties van 10 niet commerciële vissoorten, waarbij geconcludeerd werd dat er 
geen wezenlijke verschillen met de periode 1970-1986 waren opgetreden. 

2.2.3 Zwarte zee-eend 
Het broedgebied van de zwarte zee-eend bevindt zich in het Arctisch gebied. Daar 
broeden de eenden van mei tot juni. Vanaf eind juni vertrekken mannetjes en 
onvolwassen vogels uit het broedgebied. In augustus-september, tijdens de slagpenrui, 
verblijven ze in de Oostzee en Noordzee. De vrouwtjes ruien in de broedgebieden en 
komen met de jonge vogels in september-oktober naar het zuiden (Kersten et al. 2006). 
De soort Melanitta nigra overwintert in ondiepe kustwateren in de Oostzee, Noordzee en 
de Atlantische oceaan. De winterpopulatie in Europa wordt geschat op 1,6 miljoen 
vogels, waarvan het grootste deel verblijft in de Oostzee en in de Noordzee voor de 
Deense kust. In de Nederlandse wateren worden de hoogste aantallen waargenomen in 
de wintermaanden (december-februari), en vooral het vroege voorjaar (maart-april). 
Vanaf april begint de trek naar de broedgebieden. In Nederland verblijft de zwarte zee-
eend alleen in de zoute wateren. Grote aantallen worden gezien ten noorden van de 
Waddeneilanden. Verder komen zwarte zee-eenden ook in de Westelijke Waddenzee en 
de Voordelta voor. Zwarte zee-eenden foerageren in de ondiepe kustzone. Zwarte zee-
eenden vormen groepen en komen zowel tijdens het rusten als het foerageren niet aan 
land (Kersten et al. 2006). 
 
In 1973 werd bij grootschalige vogeltellingen in het Deltagebied de aanwezigheid van 
grote aantallen zee-eenden in de Voordelta ontdekt. Vliegtuigtellingen in de Voordelta 
worden sinds de winter 1975/1976 regelmatig uitgevoerd, en de resultaten van die 
tellingen zijn samengevat door Baptist & Meininger (1996). Volgens dit overzicht waren 
eind jaren zeventig de gemiddelde wintermaxima zo’n 15.000 zwarte zee-eenden, met de 
hoogste aantallen in de maanden december-maart. In de jaren tachtig en begin jaren 
negentig waren de aantallen lager met maxima tussen 2.000-10.000, met uitzonderlijk 
hoge aantallen in de (koude) winters van 1986/1987 en 1987/1988. Het belangrijkste 
voedsel voor de zwarte zee-eenden in die jaren werd gevormd door de halfgeknotte 
strandschelp (Spisula subtruncata), kokkel (Cerastoderma edule)  en  mossel  (Mytilus 
edulis) (Baptist & Meininger, 1996). 
De hoogste aantallen zwarte zee-eend in Nederland zijn waargenomen in het begin van 
de jaren negentig, met een piek van ongeveer 140.000 vogels. Sinds die tijd is er, 
ondanks de sterk wisselende aantallen tussen jaren, sprake van een duidelijk afnemende 
trend, waarbij de laatste jaren aantallen van 10.000-40.000 vogels worden waargenomen 
(Figuur 2.11; Leopold et al., 2011). 
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De landelijke instandhoudingsdoelstelling voor de zwarte zee-eend is “behoud omvang 
en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 68.500 
vogels (januari-aantallen)”. 
 

 
Figuur 2.11 Midwinter aantallen van de zwarte zee-eend in Nederland. Bron: www.sovon.nl 
 
Verstoring 
De zwarte zee-eend is gevoelig voor verstoring door scheepvaart. Exacte 
verstoringsafstanden zijn niet bekend, maar voor scheepvaart is die afstand 
waarschijnlijk ca. 1 km (Krijgsveld et al., 2008). Diverse vormen van waterrecreatie 
zouden ook verstorend kunnen zijn, met vergelijkbare verstoringsafstanden als 
scheepvaart. De vluchtafstand ten opzichte van kitesurfen is mogelijk groter (Kersten et 
al., 2006). 
In sommige jaren concentreren zich in de zomer ruiende zwarte zee-eenden in de 
Voordelta. Hoge aantallen zijn waargenomen in de zomers van 1995 en 1996 (maximaal 
8.000 in juni 1995), en in 2006 (maximaal 10.000 in mei 2006, met meer dan 2000 
overzomerend tot en met september 2006) (Poot et al., 2006; RIKZ, 2007). Tijdens de rui 
verliezen de vogels het vliegvermogen en zijn ze extra kwetsbaar voor verstoring, met 
grotere verstoringsafstanden tot gevolg (Kersten et al., 2006). 
 
Voedsel 
De zwarte zee-eend leeft van schelpdieren die in de ondiepe kustzone tot een diepte van 
20 meter kunnen worden opgedoken. Oorspronkelijk was de belangrijkste voedselbron 
van de zwarte zee-eend de halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata). De 
afgelopen jaren is het bestand halfgeknotte strandschelpen sterk achteruit gegaan in de 
Noordzee en is uit observaties gebleken dat de zwarte zee-eend ook andere 
schelpdieren eet, voornamelijk de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus). De 
schelpdieren worden met schelp en al opgegeten, waarna de schelp in de maag gekraakt 
wordt. Zwarte zee-eenden eten naast schelpdieren ook wel kreeftachtigen (Kersten et al., 
2006). 
De sterke afname van het bestand halfgeknotte strandschelpen wordt genoemd als één 
van de oorzaken van de afname in aantallen zwarte zee-eenden in de Nederlandse 
wateren (Leopold et al. 2011). 
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2.2.4 Sterns 

2.2.4.1 Grote stern 
De grote stern is een zomergast in Nederland die deel uitmaakt van de NW Europese 
populatie van ca. 55.000 broedparen. Het merendeel van de grote sterns komt eind 
april/begin mei aan in de broedgebieden. De broedgebieden in Nederland liggen in het 
Deltagebied en in de Waddenzee. Grote sterns broeden in kolonies van enkele tientallen 
tot vele duizenden paren en hebben voor hun nestplaats een voorkeur voor de schaars 
begroeide delen van eilanden en geïsoleerde strandvlaktes. Kale grond wordt in de 
meeste kolonies gemeden. Grote sterns zijn zeer kritisch bij de keuze van een 
broedplaats, en belangrijke factoren zijn de afwezigheid van grondpredatoren en 
verstoring, het successiestadium van de vegetatie, de afstand tot de voedselgebieden en 
de aanwezigheid van kokmeeuwen en andere soorten sterns in de kolonie. Grote sterns 
zijn weinig agressief tegen predatoren zoals meeuwen en broeden graag onder de 
beschermende paraplu van fellere soorten zoals visdiefjes en kokmeeuwen 
(Brenninkmeijer & Stienen, 1992; Stienen, 2006; Strucker et al., 2008). 
Binnen het deltagebied broeden grote sterns in een klein aantal grote kolonies; in de 
periode 2002 tot en met 2011 waren jaarlijks slechts twee tot vijf kolonies in gebruik. De 
meeste kolonies bevinden zich in of aan de randen van zoute wateren (Westerschelde, 
Oosterschelde, Grevelingen) vaak op enkele tientallen kilometers van de 
foerageergebieden in de kustzone en op open zee. De kolonies op de Scheelhoek en de 
Slijkplaat in het zoete Haringvliet vormen een uitzondering. In beide gevallen gaat het om 
kolonies op eilanden met (zeer) veel broedende kokmeeuwen in de nabijheid van de 
noordelijke Voordelta, waar vrijwel geen geschikt broedgebied op eilanden in zout water 
beschikbaar is. 
De broedperiode is tussen eind april en begin juli. Het legsel bestaat meestal uit 1-2 
eieren, die ongeveer 25 dagen bebroed worden. Het broedsucces wordt bepaald door 
het uitkomsucces (“hatching success”) en het uitvliegsucces (“fledging success”). Het 
“hatching success” (aantal gelegde eieren dat uitkomt) wordt bepaald door abiotische 
factoren zoals overspoeling van de kolonie en biotische factoren als predatie. Het 
“fledging success” wordt sterk bepaald door zaken als voedselvoorziening, predatie en 
weersomstandigheden. 
Enkele dagen na het uitkomen van de eieren verlaten de jongen het nest. Na het 
uitvliegen vertrekken de jongen naar hetzelfde gebied als de oudervogels, om daar te 
leren foerageren. In juli en augustus trekken de grote sterns en hun jongen zowel in 
noordelijke als in zuidelijke richting. In september-oktober vindt de trek plaats naar de 
overwinteringsgebieden in riviermondingen langs de west Afrikaanse kust. Het grootste 
deel van de tweedejaars en een deel van de derdejaars grote sterns overzomert in 
Afrika. De meeste sterns beginnen pas als vierdejaars te broeden (Brenninkmeijer & 
Stienen, 1992). 
Voor het behoud van de broedpopulatie is een aantal factoren van belang. Jonge sterns 
keren vaak terug naar de broedkolonie waar ze geboren zijn, maar een deel (15%) 
emigreert naar een andere broedplaats. Volwassen sterns hebben een nog sterkere 
neiging terug te keren naar eenmaal gekozen broedkolonies. Voor de aanwas is naast 
emigratie/immigratie, vooral het broedsucces en de overleving van jonge vogels van 
belang. De sterfte tijdens de trek en in de overwinteringsgebieden is moeilijk te 
kwantificeren, maar de combinatie van broedsucces en overleving van de sterns tot de 
leeftijd waarop ze gaan broeden zijn van groot belang (Brenninkmeijer & Stienen, 1992). 
 
Rond 1955 broedden er 35.000-40.000 paren van de grote stern in Nederland. In het 
Deltagebied was het aantal broedparen 8.000-10.000. De Nederlandse broedpopulatie 
kwam eind jaren vijftig in een snelle neerwaartse trend terecht, veroorzaakt door 
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vergiftiging (gechloreerde koolwaterstoffen geloosd in de Nieuwe Waterweg). Een dal 
trad op rond 1965. De populatie heeft zich daarna gedeeltelijk hersteld (Figuur 2.12). 
Vanaf de jaren zeventig zijn de aantallen broedparen in het Deltagebied (incl. de kolonie 
in Zeebrugge) weer toegenomen tot 3.000-5.000 paren (Baptist & Meininger, 1996). 
De verspreiding van de grote stern in het Deltagebied heeft na een lange stabiele periode 
in de jaren zeventig en tachtig vanaf 1987 een aantal opvallende veranderingen 
ondergaan. Na de opkomst van de kolonies op de Hooge Platen in de monding van de 
Westerschelde en in Zeebrugge ontstond een nieuw evenwicht. Tot 2004 was het 
voorkomen in het Nederlandse deltagebied (vrijwel) beperkt tot twee grote kolonies: de 
Hooge Platen en de Hompelvoet in het westelijke deel van het Grevelingenmeer. Grote 
sterns vestigden zich in 2004 voor het eerst sinds decennia in kolonies aan het 
Haringvliet en de Oosterschelde en verlieten in 2005 het Grevelingenmeer. In de periode 
2005-2010 wisselden Haringvliet, Oosterschelde en Westerschelde elkaar af als 
watersysteem met de belangrijkste kolonie. Nadat in 2010 de eerste honderden paren in 
het Grevelingenmeer terugkeerden was die kolonie in 2011 met ruim 4.400 paren voor 
het eerst sinds 2003 de belangrijkste kolonie in het Deltagebied (Figuur 2.13). 
 

 
Figuur 2.12 Aantal broedparen grote sterns in Nederland in de jaren 1970-2011 (www.sovon.nl) 
 
In 1997 kwamen voor kustbroedvogels twee belangrijke gebieden beschikbaar, door 
nieuw aangelegd broedgebied bij de eilanden van de Scheelhoek (Vereniging 
Natuurmonumenten) en herstel van het andere broedgebied, de Slijkplaat 
(Staatsbosbeheer) (Figuur 2.13). Pas in 2004 gingen grote sterns in gebieden broeden 
die ogenschijnlijk al enige jaren geschikt waren. Kokmeeuwen en visdiefjes broedden al 
sinds 1999 met meer dan 1.000 paren op de eilanden van de Scheelhoek. De 
beschikbaarheid van “nieuw” broedgebied kan daarmee niet de enige factor achter deze 
verandering zijn. Vermoedelijk zijn de ontwikkelingen in de Grevelingen, zoals 
voortschrijdende vegetatiesuccessie, ook belangrijk geweest. 
Gezien het sterk wisselende voorkomen van een aantal kustbroedvogels tussen 
verschillende deltawateren zijn voor een aantal soorten regiodoelen opgesteld. Voor de 
grote stern is het regiodoel (Delta) behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied 
voor een draagkracht van ten minste 4.000 broedparen (RWS, 2009). 
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Figuur 2.13. Het totaal aantal broedparen grote sterns per waterbekken in het Deltagebied en in Zeebrugge 

in de periode 2002-2011 
 
Verstoring 
De grote sterns zijn in de Voordelta aangewezen op stranden, droogvallende platen en 
andere vlakke zandige gebieden om te rusten. Deze gebieden worden opgezocht als ze 
niet foerageren, zoals met slecht weer. Daarnaast dienen ze in de periode van half juli tot 
half september als uitvalsbasis voor het foerageren door oudervogels en juvenielen 
(RIKZ, 2007). Verstoring, bijvoorbeeld door recreanten, is mogelijk van invloed. 
 
Voedsel 
De foerageergebieden van de grote stern bevinden zich in zoute wateren tot op enkele 
tientallen kilometers van de broedgebieden. Voor de broedvogels in het noordelijk 
Deltagebied is de Voordelta een belangrijk foerageergebied. In de maanden juni-
augustus, wanneer de jongen gevoed moeten worden, foerageren grote aantallen grote 
sterns in de Voordelta. 
De grote stern is een gespecialiseerde viseter, die zijn prooien vooral in de bovenste 1-2 
meter van de waterkolom vangt. Het belangrijkste voedsel is kleine pelagische vis met 
een hoge voedselwaarde, zoals sprot, haring en zandspiering. Doordat de soort zo 
gespecialiseerd is, is deze erg gevoelig voor veranderingen in voedselaanbod, die 
veroorzaakt kunnen worden door beschikbaarheid (dichtheid geschikte prooien) maar 
ook doordat het foerageersucces wordt beïnvloed door factoren als wind en doorzicht 
(Brenninkmeijer & Stienen, 1992; Baptist & Meininger, 1996). 

2.2.4.2 Visdief 
De visdief is een zomergast in Nederland die deel uitmaakt van de NW Europese 
populatie. De meest recente schattingen van de Europese populatie bedragen 270.000 – 
570.000 paar (Wetlands International 2011). De visdief komt van begin april tot en met 
oktober in Nederland voor. De broedgebieden in Nederland liggen vooral in het Delta-, 
het Wadden- en het IJsselmeergebied. Visdiefjes broeden in kolonies van enkele tot 
soms duizenden paren, met een voorkeur voor de schaars begroeide delen van eilanden 
en geïsoleerde strandvlaktes, vaak in associatie met andere sterns of meeuwen. 
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Visdiefjes keren vaak terug naar kolonies waar ze in eerdere jaren hebben gebroed 
(Stienen & Brenninkmeijer, 1992; Stienen et al., 2009). 
De broedperiode is tussen juli en half augustus. Het legsel bestaat meestal uit 2-3 eieren, 
die ongeveer 23 dagen bebroed worden. Het broedsucces wordt bepaald door het 
uitkomsucces en het uitvliegsucces. Het uitkomsucces (percentage van het aantal 
gelegde eieren dat uitkomt) wordt bepaald door abiotische factoren zoals overspoeling 
van de kolonie en biotische factoren als predatie. Het uitvliegsucces (percentage van het 
aantal uitgekomen eieren dat vliegvlugge juvenielen oplevert) wordt sterk bepaald door 
zaken als voedselvoorziening, predatie en weersomstandigheden. 
Na het broedseizoen verlaten de jonge visdiefjes in familieverband de broedgebieden, 
om zich te verzamelen in voedselrijke gebieden. In september-oktober vindt de trek 
plaats naar de overwinteringsgebieden in riviermondingen langs de west Afrikaanse kust. 
Het grootste deel van de tweedejaars overzomert in Afrika. De meeste visdiefjes 
beginnen pas als vierdejaars te broeden (Stienen & Brenninkmeijer, 1992). 
Voor het behoud van de broedpopulatie is een aantal factoren van belang. Visdiefjes zijn 
erg plaatstrouw en slechts een klein percentage wisselt van broedkolonie. Bij slecht 
broedsucces veranderen ze echter vaker van broedkolonie, wat in het verleden in het 
Deltagebied regelmatig is voorgekomen. 
Voor de aanwas is vooral het broedsucces en de overleving van jonge vogels (met name 
in het eerste levensjaar) van belang. De sterfte tijdens de trek en in de 
overwinteringsgebieden is moeilijk te kwantificeren, maar de combinatie van broedsucces 
en overleving van de sterns tot de leeftijd waarop ze gaan broeden zijn van groot belang 
(Stienen & Brenninkmeijer, 1992). 
 
Rond 1930 bestond de Nederlandse populatie van visdiefjes uit ca. 26.000 broedparen, 
met kolonies die zich voornamelijk in het Deltagebied en het Waddengebied bevonden. 
Na een toename voor de oorlog, en afname tijdens de oorlog, herstelde de populatie zich 
tot meer dan 30.000 paren in 1948. Eind jaren vijftig is de populatie, net als die van de 
grote stern, als gevolg van vervuiling met gechloreerde koolwaterstoffen sterk gekrompen 
tot ongeveer 5.000 broedparen in 1965. Daarna heeft de populatie zich hersteld tot 
ongeveer 17.000-21.000 broedparen nu (Stienen & Brenninkmeijer, 1992; www.sovon.nl; 
Figuur 2.14). 
De broedpopulatie in het Deltagebied was in de jaren dertig ongeveer 2/3 van de totale 
Nederlandse populatie. Na de ineenstorting eind jaren zestig, is de populatie 
toegenomen tot bijna 5.000 broedparen begin jaren negentig. Nadat een broedkolonie in 
Zeebrugge ontstond, is de populatie in de ZW Delta (inclusief Zeebrugge) gegroeid tot 
ongeveer 7.500 paren in 2007 (Figuur 2.15). Daarna zijn de aantallen gedaald tot ruim 
5.000-6.000 paren, ongeveer een derde van de Nederlandse populatie (Strucker et al., 
2008; 2009). Belangrijke kolonies komen voor op de Hooge Platen in de Westerschelde, 
Wevers Inlaag op Schouwen, Markenje in de Grevelingen, Scheelhoek en Slijkplaat in 
het Haringvliet en de Maasvlakte. De toename van de populatie komt vooral tot stand 
door uitbreiding van het aantal paren in grote kolonies (>200 paren). Het oostelijk deel 
van het Deltagebied (Volkerak, Markiezaat, Hollands Diep) is minder belangrijk. Het 
beperkte belang van de zoete gebieden hangt samen met het ongeschikt raken van 
broedgebieden door vegetatieontwikkeling en predatie. Beschikbaarheid van geschikte 
broedgebieden (met weinig vegetatiesuccessie) wordt als een sleutelfactor beschouwd 
(Strucker et al., 2008). 
Gezien het sterk wisselende voorkomen van een aantal kustbroedvogels tussen 
verschillende deltawateren zijn voor een aantal soorten regiodoelen opgesteld. Voor de 
visdief is het regiodoel (Delta) behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor 
een draagkracht van ten minste 6.500 broedparen (RWS, 2009). 
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Figuur 2.14 Aantal broedparen visdief in Nederland in de jaren 1970-2011 (www.sovon.nl) 
 

 
Figuur 2.15 Het totaal aantal broedparen visdief per waterbekken in het Deltagebied in de periode 2002-

2011 
 
Verstoring 
Er is weinig bekend over verstoring van foeragerende visdiefjes. Naar verwachting zijn 
visdiefjes niet erg gevoelig voor verstoring door scheepvaart, omdat ze vaak foeragerend 
achter schepen worden waargenomen. De platen in de Voordelta worden gebruikt om te 
rusten. Verwacht wordt dat activiteiten op of nabij de platen het meest verstorend zijn 
voor visdiefjes in de Voordelta (RIKZ, 2007). 
 
Voedsel 
Visdiefjes foerageren in het algemeen in gebieden tot op enkele kilometers van de 
broedgebieden. De visdief eet vooral vissen die in het bovenste deel van de waterkolom 
voorkomen, en daarnaast ook kreeftachtigen en in voedselrijk zoet water ook insecten of 
insectenlarven (Stienen & Brenninkmeijer, 1992). 
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In de Voordelta foerageren visdiefjes in grote aantallen rond de zandplaten en voor de 
Haringvlietsluizen (RIKZ, 2007). Door de beperkte actieradius worden visdiefjes minder 
verspreid in de Voordelta waargenomen dan grote sterns (RIKZ, 2007). 

2.3 Menselijk gebruik 
De Voordelta wordt intensief gebruikt voor met name recreatie, visserij en scheepvaart. 
Strandrecreatie vindt langs de gehele kust plaats. De Voordelta is populair als 
surfgebied. Vooral kitesurfen en in iets mindere mate windsurfen zijn populair, terwijl 
golfsurfen slechts in beperkte mate voorkomt. Kitesurfen is in de laatste tien jaar snel in 
populariteit toegenomen (zie Figuur 2.16). In tegenstelling tot de surfers lijkt het aantal 
zeiljachten af te nemen terwijl de overige aantallen recreanten over de jaren heen 
schommelen zonder duidelijke trend. 
 
Uit een cumulatief beeld van de ruimtelijke verspreiding van waargenomen menselijk 
gebruik in de Voordelta (Figuur 2.17) komt naar voren dat waterrecreatie zoals kite- en 
windsurfen kustgebonden is, en vooral beoefend wordt bij de Brouwersdam, Oostvoorne 
en de Maasvlakte en in mindere mate vanaf Goeree bij de Bollen van de Ooster en de 
Kwade Hoek. Windsurfen komt voor bij de Brouwersdam, Goeree en de Slufter. 
Plaatbezoek wordt het meest frequent waargenomen op de Verklikkerplaat. 
Beroepsscheepvaart, maar ook recreatievaart, wordt vooral in de diepere delen van de 
Voordelta waargenomen, in de vaargeulen en de routes naar Westerschelde, Neeltje 
Jans en Stellendam. 
 

 
Figuur 2.16 Het aantal gebruikers dat gemiddeld per waarnemingsdag is waargenomen in de gehele 

Voordelta (links; recreatietellingen Provincie Zeeland) en in dit project in het noordelijk deel van 

de Voordelta in zomer (midden) en winter (rechts). De gebieden en telmethoden verschillen, 

zodat alleen de algemene trends vergeleken worden. Let op verschillen in schaal 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Jaarrapport 2012 Deel A 

 

1200672-000-ZKS-0039, 8 juli 2013, definitief 
 

50 van 131 
 

 

 

 

 
Figuur 2.17 Cumulatief overzicht over de periode april 2009-juni 2012 van waarnemingen van kitesurfen 

(boven), plaatbezoek (midden), en zeilschepen (onder) in de Voordelta 
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3 Monitoring van de natuurcompensatie Voordelta 

3.1 De verwachte effecten van Maasvlakte 2 en de compensatiemaatregelen 
Met de aanleg van Maasvlakte 2 in het Natura 2000 gebied Voordelta is in totaal 2.455 
hectare zandbanken en ondiepe zee (habitattype H1110) verloren gegaan. Enkele 
vogelsoorten (zwarte zee-eend, grote stern, visdief) ondervinden naar verwachting 
nadelige gevolgen omdat de omvang van hun foerageer- en rustgebied achteruit is 
gegaan. Deze mogelijke effecten zijn beoordeeld als significant negatief effect (Heinis et 
al. 2007). Het beheerplan Voordelta bevat de maatregelen voor de compensatie van dit 
verlies aan natuurwaarden (VenW 2008). 
Aanvankelijk werd gedacht aan het instellen van een zeereservaat waarin vrijwel alle 
vormen van menselijk gebruik zouden worden verboden. Na nader onderzoek is besloten 
tot de huidige maatregelen (instellen van het bodembeschermingsgebied en van 
rustgebieden), waarbij voldaan wordt aan de vereiste natuurcompensatie en tegelijkertijd 
zo goed mogelijk rekening is gehouden met de belangen van recreatie, toerisme en 
visserij. In deze ‘Eco2-benadering’ ligt het primaat bij de natuur, en worden economische 
belangen optimaal ingepast, in goed gezamenlijk overleg en op basis van tijdig 
ingebrachte kennis van betrokken partijen (VenW 2008). 

3.1.1 Bodembeschermingsgebied 
Met de instelling van het bodembeschermingsgebied wordt beoogd om de natuurwaarde 
van de Voordelta gelijk te laten blijven aan die van de periode voor de aanleg van 
Maasvlakte 2. Door de kwaliteit van het habitattype H1110 te verbeteren wordt het 
areaalverlies van dit habitattype gecompenseerd. Deze maatregel moet ertoe leiden dat 
“de productie van voedsel voor vogels en vissen gelijk blijft aan die vóór de aanleg van 
Maasvlakte 2, waardoor het verlies aan soorten in de Voordelta als gevolg van de aanleg 
van Maasvlakte 2 ten minste wordt gecompenseerd” (VenW 2008). In het Beheerplan 
Voordelta wordt aangegeven dat “door het beperken van bodemberoerende activiteiten in 
het gebied per oppervlakte-eenheid een ecologische winst is te bereiken van ca. 10%” 
(VenW 2008). Het uitsluiten van de boomkorvisserij met wekkerkettingen door schepen 
met een motorvermogen groter dan 260 pk (191 kW) leidt naar verwachting tot een 
verhoging van de bodemdierenbiomassa met 10 tot 21 procent. Samen met het 
veronderstelde effect dat er minder vis zal worden weggevangen binnen het gebied, zou 
dit zorgen voor een toename in het voedselaanbod voor vogelsoorten en vissen in het 
beschermde gebied (VenW 2008). 
De onderbouwing komt uit een studie uitgevoerd door Rijnsdorp et al. (2006). Uit een 
combinatie van de ruimtelijke gegevens over visserij-intensiteit met die over 
bodemdiersamenstelling en -biomassa, is op basis van kennis over sterfte van 
bodemdieren als gevolg van visserij, een inschatting gemaakt van het effect van het 
uitsluiten van bepaalde vormen van bodemberoerende visserij. Deze studie was 
gebaseerd op gegevens over de visserij-intensiteit in de Voordelta van boomkor-, 
garnalen-, borden- en schelpdiervisserij. De gegevens over de visserij in de Voordelta 
waren gebaseerd op data uit de VIRIS database (Visserij Registratie en Informatie 
Systeem) over de jaren 2001-2005. In deze database staan onder meer voor alle in 
Nederland aanlandende schepen de aantallen zeedagen per ICES vak (vak van 1/2 
breedtegraad bij 1 lengtegraad, ongeveer 56*56 km). De VIRIS database bevat dus 
alleen data met een grote ruimtelijke schaal. De Voordelta ligt grotendeels binnen één 
ICES vak (vormt ongeveer 30% van vak 32F3). Rijnsdorp et al. (2006) hebben daarnaast 
ook data uit twee andere ICES vakken (31F3, 32F4) gebruikt. Naast deze data is gebruik 
gemaakt van beschikbare data uit het satelliet volgsysteem (VMS, Vessel Monitoring 
System) waarmee elke twee uur scheepscode, positie en vaarsnelheid worden 
vastgelegd. Door combinatie van de VMS data, beschikbaar voor de jaren 2001-2004, en 
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de gegevens uit de VIRIS database is een ruimtelijk gedifferentieerd beeld vervaardigd 
van de bevissingsfrequenties in de Voordelta door verschillende vormen van 
bodemberoerende visserij (boomkor, garnalenkor, bordentrawl). 
Gegevens over bodemdieren in de Voordelta waren afkomstig uit de eerste T0 metingen 
uitgevoerd in 2004 (Craeymeersch et al. 2004). Uit de studie van Rijnsdorp et al. (2006) 
bleek dat het effect van bodemberoerende visserij werd gedomineerd door de 
boomkorvisserij van Eurokotters (boomkorvisserij met wekkerkettingen op platvis door 
schepen met een motorvermogen van 260-300 pk). Uitsluiting van deze vorm van visserij 
leidt volgens Rijnsdorp et al. (2006) naar verwachting tot een verhoging van de 
bodemdierenbiomassa met 10 tot 21 procent. Het weren van de boomkorvisserij uit het 
bodembeschermingsgebied vermindert de onttrekking van commerciële vis en de 
bijvangst van ondermaatse vis. Dit laatste zal naar verwachting eveneens een positief 
effect hebben op de compensatie opgave voor jonge vis (Rijnsdorp et al., 2006). De 
verhoging van de bodemdierenbiomassa zal samen met het effect dat er minder vis 
wordt weggevangen binnen het gebied, zorgen voor een toename in het voedselaanbod 
voor vogels en vissen (VenW, 2008). Hiermee zal de kwaliteit van het gebied naar 
verwachting in voldoende mate verbeteren (Rijnsdorp et al., 2006; VenW, 2008). 
De geschatte verhoging van de biomassa van bodemdieren is een globale inschatting, en 
kan niet worden vertaald naar effecten op individuele soorten (Rijnsdorp et al., 2006). 
Rekening moet worden gehouden met onzekerheden in de gebruikte modellen en 
uitgangspunten. Voor het ruimtelijk patroon van de bodemdieren in de Voordelta is 
uitgegaan van gegevens over 2004. Biomassa en dichtheden van bodemdieren kunnen 
van jaar tot jaar sterk veranderen. 
Het effect van afname in visserijsterfte is ook dat er een verschuiving plaats vindt in het 
groottespectrum van bodemdieren, waarbij het aandeel van grote soorten toeneemt. 
Rijnsdorp et al. (2006) verwachtten dat verlaging van de bevissingsfrequentie door 
boomkorvisserij zal leiden tot een toename in de biodiversiteit. 
 
Verwacht resultaat maatregel 
In het bodembeschermingsgebied is de boomkorvisserij met schepen met een 
motorvermogen groter dan 260 pk (191 kW) niet toegestaan (VenW, 2008). De 
verwachting is dat deze maatregel resulteert in een verhoging van minimaal 10 procent 
van de bodemdierenbiomassa in het bodembeschermingsgebied. Omdat als gevolg van 
de aanleg van de Tweede Maasvlakte een areaal van 2.455 ha aan habitat H1110 
verloren gaat, is voor volledige compensatie voor het verlies van voedselaanbod een 
bodembeschermingsgebied van 10 maal deze omvang nodig: 24.550 ha. Samen met het 
effect dat er minder vis zal worden weggevangen in dat gebied, zorgt dit voor een 
toename in voedselaanbod voor vogelsoorten en vissen, waarmee de kwaliteit van het 
gebied in voldoende mate verbetert (VenW 2008). 

3.1.2 Rustgebieden voor de zwarte zee-eend 
De zwarte zee-eend is een doortrekker en wintergast in de Voordelta. De belangrijkste 
concentratiegebieden voor de zwarte zee-eend in de Voordelta liggen ten zuidoosten van 
de Bollen van de Ooster, rond de Bollen van het Nieuwe Zand en rond het 
Brouwershavense Gat. De soort komt hier het hele jaar voor, maar in grotere aantallen in 
november tot en met april, met over het algemeen een piek in april (VenW, 2008). 
Door het ruimtebeslag van Maasvlakte 2 verdwijnt ongeveer 3% van het potentiële 
foerageergebied van de zwarte zee-eend. Om dit verlies te compenseren, is “het 
wenselijk dat de totale hoeveelheid voor de zwarte zee-eend geschikt voedsel in de 
Voordelta niet verandert” (VenW 2008). De compensatieopgave betreft het verhogen van 
de kwaliteit van de Voordelta als foerageergebied. Verwacht wordt dat door de 
visserijbeperkende maatregelen (uitsluiten boomkorvisserij, dynamisch beheer 
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schelpdiervisserij2) de hoeveelheid voedsel tenminste gelijk blijft. Het doel van het 
instellen van het rustgebied voor de zwarte zee-eend is het beperken van de verstoring 
door recreatie en scheepvaart in de concentratiegebieden van de zwarte zee-eend, zodat 
de soort optimaal kan profiteren van het voedselaanbod (VenW 2008). Als rustgebieden 
voor de zwarte zee-eend zijn de Bollen van de Ooster en de Bollen van het Nieuwe Zand 
aangewezen. 

Verwacht resultaat maatregel 
In de planperiode zal de hoeveelheid voedsel (schelpdieren) en rust voor de zwarte zee-
eend naar verwachting zijn toegenomen. Hierdoor worden de effecten van Maasvlakte 2 
op deze soort gecompenseerd, en komt de gunstige staat van instandhouding (behoud 
van omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 
gemiddeld 9700 vogels (midwintertelling)) niet in gevaar (VenW 2008). 

3.1.3 Rustgebieden voor grote stern en visdief 
Grote sterns en visdiefjes broeden in broedkolonies langs de kust en aangrenzende 
Deltawateren. Hun voedsel bestaat uit kleine pelagische vissen, met name haring, sprot 
en zandspiering, met een groter aandeel zoetwatervissen voor de visdief. Van het 
ondiepe gedeelte van de zee, waar de sterns foerageren, is een deel verloren gegaan 
met de aanleg van Maasvlakte 2. Dit heeft vooral effecten in de zomerperiode, wanneer 
door het uitvliegen van de jongen de actieradius beperkt is. 
Door de aanleg van Maasvlakte 2 verdwijnt 1,7% van het foerageergebied van de grote 
stern en 5,9% van het foerageergebied van de visdief. Omdat de kwaliteit van het 
foerageergebied dicht bij de broedgebieden niet verbeterd kan worden, richt de 
compensatieopgave zich op “het dichterbij brengen van de broedgebiedfunctie bij het 
foerageergebied” (VenW 2008). De maatregel richt zich op de vogels die vanuit 
broedkolonies in Oosterschelde, Grevelingen en Haringvliet foerageren op kleine vis in 
ondiep water in de Voordelta. Het doel van de maatregel is om “in de zomerperiode op 
drooggevallen platen in de Voordelta zodanige rust te creëren dat de grote sterns en 
visdiefjes met hun jongen deze platen kunnen benutten om te rusten en gemakkelijker bij 
hun voedselgebieden op zee te kunnen komen” (VenW 2008). 
Bij het formuleren van de maatregel is er van uitgegaan dat de foerageerafstand voor 
grote stern en visdief niet te groot moet worden, bij voorkeur minder dan vijftien kilometer 
en niet meer dan veertig kilometer (VenW 2008). De drooggevallen platen in de 
rustgebieden Hinderplaat en Bollen van de Ooster worden in de periode tussen half juni 
en half september gebruikt door volwassen sterns en hun jongen om te foerageren en 
rusten, en kunnen dankzij meer rust de jongen dichter bij het voedselgebied brengen 
waardoor de jongen efficiënter gevoed kunnen worden (VenW 2008). 

Verwacht resultaat maatregel 
In de planperiode is het areaal rustig plaatgebied toegenomen door het instellen van 
rustgebieden voor grote stern en visdief. Hierdoor wordt de afstand van het broedgebied 
tot het foerageergebied verkleind en worden de effecten van Maasvlakte 2 
gecompenseerd (VenW 2008). De Hinderplaat (grote stern, visdief) en de Bollen van de 
Ooster (grote stern) zijn aangewezen als rustgebied. 

3.2 Evaluatievragen (volgens het MEP) 
Het “Monitoring- en EvaluatieProgramma Maasvlakte 2 – Natuurcompensatie Voordelta”, 
kortweg MEP Natuurcompensatie Voordelta (VenW 2009) beschrijft op hoofdlijnen het 
monitoring- en evaluatieprogramma rond de uitvoering van de maatregelen voor 
natuurcompensatie bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte, en sluit aan bij het 

                                                   
2 Door rekening houdend met de grote variaties in bestandsomvang de visserij te optimaliseren waarbij extra 

ruimte gecreëerd wordt voor gezamenlijke exploitatie van schelpdieren door vogels en vissers 



 

 

 
 
 
 
 

 
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Jaarrapport 2012 Deel A 

 

1200672-000-ZKS-0039, 8 juli 2013, definitief 
 

56 van 131 
 

onderdeel natuur van het MEP Aanleg, dat is gericht op het proces van de aanleg. Het 
doel van het MEP Natuurcompensatie Voordelta is om door middel van een 
systematische aanpak te evalueren of er voldoende wordt gecompenseerd voor de 
significante effecten van het resultaat van de aanleg, de aanwezigheid van de Tweede 
Maasvlakte op de natuurwaarden in de Voordelta. 
In het MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn de evaluatievragen en bijbehorende 
onderliggende vragen geformuleerd, die zijn afgeleid van de in de Passende Beoordeling 
voorspelde effecten van de Tweede Maasvlakte en de resultaten van onderzoek naar de 
effecten van de compenserende maatregelen. 
 
De hoofdvragen in het MEP Natuurcompensatie Voordelta, die van belang zijn voor de 
compensatiemonitoring in het hier gerapporteerde onderzoek, zijn: 
 
1 Wordt het verlies aan habitattype H1110 als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2 

voldoende gecompenseerd? 
 
2 Wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend als gevolg van de 

aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
 
3 Wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern als gevolg van het 

ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
 
4 Wordt het verlies aan foerageergebied van de visdief als gevolg van het ruimtebeslag 

en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
 
De hoofdvragen en de onderliggende subvragen worden verder uitgewerkt in de 
hoofdstukken 4 tot en met 6. Sommige subvragen van de evaluatievragen (1a, 1b, 2a, 3a 
en 4a) hebben betrekking op het vaststellen van de negatieve effecten van de aanleg van 
de Tweede Maasvlakte. Dit geschiedt in de rapportage van het onderzoeksprogramma 
van MEP Aanleg. Aangezien deze vragen geen betrekking hebben op de effecten van de 
natuurcompensatie, worden zij in het voorliggende rapport niet verder uitgewerkt. 
 
Het monitoringprogramma is opgezet op basis van een Schedule of Requirements dat 
stoelt op de best beschikbare kennis en ervaring, opgedaan in de periode voor aanleg 
van Maasvlakte 2 (de T0 periode). De resultaten van de T0 metingen verricht in de 
periode 2004 - 2007 zijn vastgelegd in RIKZ (2007) en onderliggende rapportages. 
In het lopende monitoringprogramma wordt aanzienlijk meer gemeten dan op het eerste 
gezicht noodzakelijk lijkt voor beantwoording van de MEP vragen. Hiervoor is gekozen 
omdat er sprake is van een complex vraagstuk: naast de genomen beheersmaatregelen 
zijn ook veel andere factoren van invloed op de te compenseren natuurwaarden. Het 
uiteindelijke resultaat van de beheersmaatregelen kan niet goed geëvalueerd worden 
zonder rekening te houden met die andere factoren. Het monitoringprogramma is 
zodanig ingericht dat, naast de primaire parameters die inzicht geven in de verandering 
in die natuurwaarden, voldoende informatie wordt verzameld over andere mogelijk 
relevante factoren. Dit moet waarborgen dat er uiteindelijk niet alleen een antwoord kan 
worden gegeven op de vraag of de natuurwaarden voldoende gecompenseerd zijn, maar 
dat bij dat antwoord een onderbouwing geleverd kan worden waarom de 
beheersmaatregel wel of niet het beoogde effect heeft gehad. Immers, de 
beheersmaatregel kan de juiste zijn geweest, terwijl door onvoorziene omstandigheden 
het resultaat anders is dan verwacht bij het opstellen van het beheerplan. 
Het monitoringprogramma betreft een forse meetinspanning, maar er zijn financiële en 
logistieke grenzen aan wat uitvoerbaar is. 
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3.2.1 MEP vraag 1: verlies habitattype H1110 
In het MEP Natuurcompensatie Voordelta is voor het verlies van habitattype H1110 de 
volgende evaluatievraag gesteld in het kader van de maatregelen voor de 
Natuurcompensatie Voordelta. 
 
Hoofdvraag 1: Wordt het verlies aan habitattype H1110 als gevolg van de aanleg van 

Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
 
Binnen het MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn voor deze hoofdvraag vier subvragen 
geformuleerd. Alleen de laatste twee subvragen (c en d) hebben betrekking op de 
monitoring van de natuurcompensatie van de Voordelta: 
 

c. Treedt er voldoende toename op van de bodemdierenbiomassa per 
soortgroep en de hoeveelheid voedsel voor beschermde/typische soorten 
t.o.v. de situatie voor de aanleg van Maasvlakte 2 in het 
bodembeschermingsgebied t.o.v. de rest van de Voordelta en zo ja, komt 
deze (minimaal) overeen met het verlies als gevolg van het ruimtebeslag van 
Maasvlakte 2, de ontwikkeling van de erosiekuil en de toename van de 
getijslag? 

d. Is de waargenomen toename toe te schrijven aan de getroffen maatregelen 
(afgenomen bodemberoering in het bodembeschermingsgebied) of ook aan 
andere factoren? 

 
Evaluatie vraag 1c heeft betrekking op het verlies aan habitattype H1110. 
In het Beheerplan Voordelta (VenW 2008) en in het MEP Natuurcompensatie Voordelta 
wordt aangegeven dat het uiteindelijke doel van het instellen van het 
bodembeschermingsgebied is, om de productie van voedsel voor vogels en vissen in de 
Voordelta gelijk te houden aan die vóór de aanleg van Maasvlakte 2. Dat doel moet 
bereikt worden door het instellen van het bodembeschermingsgebied, waarvan is 
ingeschat dat dit zal leiden tot een verhoging van de bodemdierenbiomassa met ten 
minste tien procent (zie §3.1.1). 
Hoewel er in de uiteindelijke omschrijving van het doel dus gesproken wordt over 
productie, is het verwachte effect van de maatregel uitgedrukt in verhoging van de 
biomassa, en richt ook MEP vraag 1c zich op het vaststellen van verhoging van de 
biomassa. Het uitgevoerde monitoringprogramma is ontworpen om vast te stellen welke 
veranderingen zijn opgetreden in de biomassa van bodemdieren per soortgroep en in de 
dichtheid van jonge demersale vis. Dit wordt beschouwd als de primaire maat voor 
voedselbeschikbaarheid voor vissen en vogels. 
De belangrijkste redenen om te kiezen voor biomassa in plaats van productie als maat, 
zijn dat productie aanmerkelijk lastiger is te meten dan biomassa, het verlies van areaal 
van habitattype H1110 wordt uitgedrukt in afname van biomassa, en het verwachte 
resultaat van de compensatiemaatregel is uitgedrukt in toename van biomassa. 
Naast toename van de bodemdierenbiomassa noemt MEP vraag 1c ook toename van de 
hoeveelheid voedsel voor beschermde/typische soorten. De beschermde soorten worden 
niet verder gespecificeerd, in Bijlage C van het MEP-NCV wordt gesproken over 
“beschermde soorten waarvoor geen compensatieopgave geldt (bijvoorbeeld 
aalscholver)” (VenW 2009). Het Natura 2000-gebied Voordelta telt vier beschermde 
vissoorten (elft, fint, rivierprik, zeeprik), dertig beschermde vogelsoorten en twee 
beschermde zoogdiersoorten (grijze en gewone zeehond). De vier beschermde 
vissoorten zijn anadrome vissen, waarvan de volwassen dieren vooral in zout water leven 
maar waar zoete wateren van belang zijn als paai- en opgroeigebied. Voor deze soorten 
zijn barrières in de verbinding tussen zee en rivieren het belangrijkste knelpunt. In de 
dertig beschermde vogelsoorten (waaronder zwarte zee-eend, grote stern en visdief) 
komen duik- en grondeleenden, ganzen, steltlopers, sterns en meeuwen voor, en het 
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betreft daarmee een breed scala aan functionele typen, zowel herbivoren, duikeenden en 
steltlopers die bodemdieren eten, als viseters. Een aantal van deze beschermde soorten 
is niet gebonden aan habitattype H1110 en ondervindt geen negatieve effecten van 
Maasvlakte 2 (Heinis et al., 2007). 
Het begrip “typische soorten” wordt gebruikt in de toepassing van de Habitatrichtlijn, en 
betreft soorten die “een goede kwaliteitsindicator vormen voor de (compleetheid van de) 
levensgemeenschap van het habitattype. De set van typische soorten is een indicator 
voor de kwaliteit (en daarmee de staat van instandhouding) van het habitattype op 
landelijk niveau” (LNV, 2006). Het gaat om soorten die karakteristiek maar niet exclusief 
zijn voor een bepaald habitattype. De lijst van typische soorten voor het Natura 2000-
gebied Voordelta omvat een groot aantal ongewervelde bodemdieren, en achttien 
vissoorten. Volgens Bijlage C van het MEP-NCV heeft vraag 1c betrekking op de 
typische vissoorten (VenW 2009). 
Het monitoringprogramma richt zich op een algemene beantwoording van deze vraag 
door het volgen van de ontwikkeling in bodemdierenbiomassa en dichtheden van jonge 
demersale vis, waarvan verwacht kan worden dat deze het meest beïnvloed zullen 
worden door het instellen van het bodembeschermingsgebied. 
 
Evaluatievraag 1d betreft het causale verband tussen de waargenomen verandering in 
de biomassa van bodemdieren per soortgroep en de hoeveelheid voedsel voor 
beschermde/typische soorten enerzijds, en de genomen maatregel, namelijk het 
uitsluiten van bepaalde vormen van bodemberoerende visserij, anderzijds. 
Voor beantwoording van deze evaluatievraag worden veranderingen in bodemdieren en 
demersale vis zoveel mogelijk gerelateerd aan veranderingen in de intensiteit van 
bodemberoerende visserij en aan veranderingen in relevante abiotische factoren en 
biotische processen. 

3.2.2 MEP vraag 2: verlies foerageergebied zwarte zee-eend 
Voor de compensatie van het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend is de 
volgende evaluatievraag gesteld in het kader van de maatregelen voor de 
Natuurcompensatie Voordelta. 
 
Hoofdvraag 2: Wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend als 

gevolg van de aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende 
gecompenseerd? 

 
Binnen het MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn voor deze hoofdvraag drie subvragen 
geformuleerd. Alleen de laatste twee subvragen (b en c) hebben betrekking op de 
monitoring van de natuurcompensatie van de Voordelta: 
 

b. Leidt het instellen van het bodembeschermingsgebied tot een gelijkblijvende 
potentiële functie van de Voordelta voor de zwarte zee-eend in termen van 
voedselbeschikbaarheid? 
i. Treden veranderingen op in verspreidingspatronen en het aantal vogeldagen 

van de zwarte zee-eend t.o.v. de situatie vóór de aanleg van Maasvlakte 2? 
ii. Zijn deze veranderingen toe te schrijven aan (veranderingen in) de 

voedselbeschikbaarheid (zie 2a) of zijn andere factoren van (groter) belang? 
c. Draagt het instellen van de rustgebieden specifiek voor de zwarte zee-eend bij 

aan een gelijkblijvende potentiële functie van de Voordelta als foerageer- en 
rustgebied? 
i. Treden verandering op in verspreidingspatronen en het aantal vogeldagen 

van de zwarte zee-eend t.o.v. de situatie vóór de aanleg van Maasvlakte 2? 
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ii. Zijn deze veranderingen toe te schijven aan de aanwezigheid van de 
rustgebieden die voor zwarte zee-eenden zijn ingesteld of ook aan andere 
factoren? 

 
Evaluatie vraag 2b betreft het causale verband tussen het gebruik van de Voordelta door 
de zwarte zee-eend en een van de compensatiemaatregelen, nl. het uitsluiten van 
bepaalde vormen van bodemberoerende visserij. Voor de beantwoording van deze vraag 
is enerzijds het voedselaanbod van belang en anderzijds het aantal vogeldagen en de 
verspreiding van de zwarte zee-eend in de Voordelta. 
Het uitgevoerde monitoringprogramma richt zich op het vaststellen van de aantallen 
zwarte zee-eenden in winter en voorjaar, en op het gebiedsgebruik door de eenden, als 
primaire maat. Veranderingen in voedselbeschikbaarheid worden bepaald door de 
biomassa van, voor de eenden geschikte en beschikbare, schelpdieren vast te stellen. 
 
Evaluatievraag 2c betreft het causale verband tussen het gebruik van de Voordelta door 
de zwarte zee-eend en het instellen van rustgebieden. Voor de beantwoording van deze 
vraag gaat het eveneens om het aantal vogeldagen en de verspreiding van de zwarte 
zee-eend in de Voordelta, in relatie tot het optreden van verstoring in de rustgebieden. 

3.2.3 MEP vragen 3 en 4: verlies foerageergebied grote stern en visdief 
De MEP vragen voor de grote stern en de visdief worden hier samengevoegd, omdat er 
geen structureel verschil is in de manier waarop de vragen kunnen worden geordend. 
Uiteraard is er wel verschil in de inhoudelijke uitwerking van de vragen (verspreiding en 
voedsel zijn bijvoorbeeld duidelijk verschillend), maar dit is voor de ordening van de 
hypotheses niet van belang. 
 
Hoofdvraag 3: Wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern als gevolg van 
het ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
 
Hoofdvraag 4: Wordt het verlies aan foerageergebied van de visdief als gevolg van het 
ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
 
Binnen het MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn voor deze hoofdvragen drie 
subvragen geformuleerd. Alleen de laatste twee subvragen (b en c) hebben betrekking 
op de monitoring van de natuurcompensatie van de Voordelta: 
 

b Leidt het instellen van het bodembeschermingsgebied tot een gelijkblijvende 
potentiële functie van de Voordelta voor de grote stern/visdief in termen van 
voedselbeschikbaarheid? 
i) Treden veranderingen op in verspreidingspatronen en het aantal vogeldagen 

van de grote stern/visdief t.o.v. de situatie vóór de aanleg van Maasvlakte 2? 
ii) Zijn deze veranderingen toe te schrijven aan (veranderingen in) de 

voedselbeschikbaarheid of zijn andere factoren van (groter) belang? 
c Leidt het instellen van de rustgebieden tot een toename van het aantal op platen 

rustende grote sterns/visdief en zo ja, is deze verandering toe te schrijven aan de 
aanwezigheid van de rustgebieden of ook aan andere factoren? 

 
Evaluatievragen 3b en 4b betreffen het causale verband tussen het gebruik van de 
Voordelta als foerageergebied door grote stern en visdief en een van de 
compensatiemaatregelen, nl. het uitsluiten van bepaalde vormen van bodemberoerende 
visserij. Zoals in het Beheerplan Voordelta aangegeven, wordt verwacht dat het instellen 
van het bodembeschermingsgebied er toe zal leiden dat minder vis wordt weggevangen, 
wat positief zal uitwerken op het voedselaanbod voor vogels. Het MEP 
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Natuurcompensatie Voordelta noemt bodemvisserij als mogelijk beïnvloedende factor op 
prooisoorten van de sterns, zoals haring, sprot en zandspiering. 
Evaluatievragen 3c en 4c betreffen het causale verband tussen het gebruik van de 
Voordelta door de sterns en een van de compensatiemaatregelen, nl. het instellen van 
rustgebieden. Voor deze vraag is het aantal vogeldagen en de verspreiding, in relatie tot 
verstoring in de rustgebieden, de belangrijkste indicator. 

3.2.4 Ingreep-effect relaties 
De voorspelde effecten en de te nemen compensatiemaatregelen zijn gebaseerd op 
ingreep-effect relaties zoals vastgelegd in RIKZ (2007) en in de Passende Beoordeling. 
In het MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn eveneens effectketens beschreven, op een 
globaler niveau geformuleerd dan de relaties in RIKZ (2007). De effectketens beschrijven 
de processen die relevant zijn voor het inzicht in de ingreep-effectrelaties met betrekking 
tot de aanleg van Maasvlakte 2 en de compensatiemaatregelen. De effectketens geven 
daarmee, voor iedere evaluatievraag, ook sturing aan de onderliggende 
onderzoeksvragen. De eerder in RIKZ (2007) beschreven effectketens en de effectketens 
uit het MEP-NCV zijn samengevoegd. Deze effectketens zijn een vereenvoudigde 
representatie van het complexe natuurlijke systeem in de Voordelta en worden hieronder 
per MEP vraag gepresenteerd. 
 
De effectketens laten de belangrijkste aangenomen factoren zien in de Voordelta (en 
daarbuiten) met invloed op de te compenseren natuurwaarden en dus op de te 
beantwoorden MEP evaluatievragen (aangegeven met de blauwe blokken in het schema, 
zie Figuur 3.1 tot en met Figuur 3.3). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen externe 
factoren, die niet in het monitoringprogramma zijn opgenomen (gele blokken in het 
schema), en factoren die wel in het project bekeken en bemeten zullen worden. Bij deze 
laatste factoren zijn enerzijds te onderscheiden de factoren die direct door de 
compensatiemaatregelen (groene blokken) worden beïnvloed en anderzijds de 
(a)biotische factoren die mede als gevolg van de compensatiemaatregelen worden 
beïnvloed (grijze blokken). De factoren worden kwalitatief en kwantitatief beschreven aan 
de hand van de gegevens die in de diverse percelen worden verzameld. Voor de 
evaluatievraag en onderliggende onderzoeksvragen wordt via (werk)hypothesen en 
analyse van de data nagegaan in hoeverre een verandering aan een bepaalde factor is 
toe te schrijven. 
De evaluatievragen zullen worden beantwoord op basis van een beperkt aantal te 
toetsen indicatoren (‘primaire parameters’). Echter, een antwoord aan de hand van die 
indicatoren alleen geeft onvoldoende inzicht of het waargenomen effect zuiver het 
resultaat van de compensatiemaatregelen is. De Voordelta is een complex systeem, 
waar de aanleg van Maasvlakte 2 en de compensatiemaatregelen niet de enige factoren 
zijn die van invloed zijn op de natuurwaarden. De effecten van de 
compensatiemaatregelen, die in dit project onderzocht worden, zijn via verschillende 
“routes” in de ingreep-effectrelaties van invloed op het eindresultaat. Daarnaast zijn er 
mogelijk ook effecten van andere menselijke activiteiten en van autonome ontwikkelingen 
binnen en buiten het onderzoeksgebied (“externe factoren” in de effectketens). 
De effectketens zijn van belang voor de beantwoording van de evaluatievragen. Elke 
evaluatievraag kan via de effectketens worden opgesplitst in onderliggende vragen. Deze 
onderliggende vragen, en de antwoorden op die vragen, leveren input voor de 
uiteindelijke beantwoording van de evaluatievragen. Die beantwoording geschiedt door 
combinatie van gegevens uit diverse percelen via een integrale afweging. 
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Figuur 3.1 Effectketen Habitat H1110 (MEP evaluatievraag 1) 
 
De monitoring heeft tot doel het effect van de maatregelen te beoordelen. Bij de 
beoordeling zijn de volgende parameters van direct belang: 
 
Biomassa bodemdieren en hoeveelheid voedsel voor beschermde/typische 
soorten 
De biomassa van bodemdieren en hoeveelheid voedsel voor beschermde/typische 
soorten wordt direct beïnvloed door de bodemberoerende visserij (B1a in Figuur 3.1). 
Daarnaast is er een indirecte invloed van de visserij op abiotische omstandigheden, die 
direct of indirect kunnen doorwerken (B2a-B2c). Belangrijk is dat ook externe factoren 
van invloed kunnen zijn, zoals o.a. de effecten van economische ontwikkelingen op de 
visserij, de effecten van meteorologie of de effecten van ingrepen buiten de Voordelta, 
zoals het beheer van de Haringvlietsluizen. 
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Figuur 3.2 Effectketen zwarte zee-eend (MEP evaluatievraag 2) 
 
Zwarte zee-eend 
De Voordelta is belangrijk voor overwinterende en doortrekkende zwarte zee-eenden, en 
de aantallen zijn daarom het hoogst in de winter en het voorjaar. De dieren verzamelen 
zich rond schelpdierbanken, en de relatie (Z2) tussen voedselaanbod en het voorkomen 
van de eenden, zoals aangegeven in het in Figuur 3.2 weergegeven effectschema, is 
daarom van belang. 
Bodemberoerende visserij heeft mogelijk direct effect op de totale hoeveelheid 
beschikbaar voedsel voor zwarte zee-eenden. Daarnaast zijn zee-eenden erg gevoelig 
voor verstoring. In de winter en het voorjaar zijn kitesurfen en visserij volgens RIKZ 
(2007) waarschijnlijk de belangrijkste bronnen van visuele verstoring (Z1). De 
compensatie is er primair op gericht de totale voedselvoorraad voor zwarte zee-eenden 
in de gehele Voordelta tenminste op hetzelfde niveau te houden als voor de aanleg van 
Maasvlakte 2. 
Daarnaast wordt er door de instelling van een tweetal rustgebieden voor gezorgd dat 
voldoende rustig gebied aanwezig is om van het voedsel te kunnen profiteren (M1). Doel 
van deze maatregelen is dat de kwaliteit van het rust- en foerageergebied voor 
overwinterende en doortrekkende zwarte zee-eenden na de aanleg van Maasvlakte 2 
tenminste gelijk blijft. Of de zwarte zee-eenden dan werkelijk in de gewenste aantallen in 
de winter en het voorjaar aanwezig zijn, hangt eveneens af van externe factoren (buiten 
de Voordelta) die van invloed kunnen zijn op diverse van de bovengenoemde factoren en 
relaties. Daarbij valt o.a. te denken aan effecten van economische ontwikkelingen op 
recreatie en visserij (M2), en aan effecten als verschillen in weersomstandigheden tussen 
jaren en ontwikkelingen in de populatie van de zwarte zee-eend (Z4). 
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Figuur 3.3 Effectketen grote stern en visdief (MEP evaluatievraag 3/4) 
 
Grote stern en visdief 
Het voorkomen van de sterns in de Voordelta wordt bepaald door de beschikbaarheid 
van geschikt voedsel in combinatie met goed doorzicht, de afstand tot de broedkolonies 
en de aanwezigheid van droogvallende platen (Figuur 3.3). De beschikbaarheid van 
geschikt voedsel wordt mogelijk deels beïnvloed door de visserij, maar waarschijnlijk zijn 
kustmorfologie (geul/plaatverdeling) en waterkwaliteit, en factoren buiten de Voordelta 
het meest bepalend voor het voorkomen van stapelvoedsel. Rustverstoring op de platen 
als gevolg van recreatie (V1/G1) wordt verminderd door het instellen van de 
rustgebieden, en is een belangrijke factor die het gebruik van de Voordelta bepaalt. 
Ontwikkelingen in de kustmorfologie en waterkwaliteit zijn medebepalend voor de 
geschiktheid van het gebied (V3/G3). Ontwikkelingen buiten de Voordelta (bijvoorbeeld in 
de broedpopulaties, zoals geschiktheid broedhabitat, predatie, etc.) en andere externe 
factoren zijn waarschijnlijk van grote invloed op het aantal vogeldagen in de Voordelta 
(V4/G4). 

3.2.5 Monitoring ter beantwoording van de evaluatievragen 
Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, is de Voordelta een complex en dynamisch gebied. De 
natuurlijke variabiliteit in tijd en ruimte is groot en de processen die zich er afspelen zijn 
niet alle even goed bekend. Ook factoren van buiten de Voordelta kunnen van grote 
invloed zijn op natuurwaarden binnen het gebied. Het aantonen van negatieve effecten 
van menselijke ingrepen op natuurwaarden, of positieve effecten van compenserende 
maatregelen, is dus niet vanzelfsprekend. Op tal van deelgebieden van het systeem is er 
sprake van veelsoortige kennis. Echter, de aanwezige kennis is nogal ongelijk verdeeld: 
over sommige relaties is relatief veel bekend, over andere minder. Door het betrekken 
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van specialisten uit de verschillende deelgebieden, en het samenbrengen van hun 
expertise, kunnen door middel van expert judgement keuzes worden gemaakt ten 
aanzien van wat meetbaar is en wat niet, en wat de waarde is van verwachte resultaten 
in het grotere geheel. Hierbij dient expliciet te worden gemaakt wat de stand van zaken is 
qua kennis en vooral ook qua kennisleemtes. 
 
De evaluatievragen dienen om vast te kunnen stellen of de significante effecten als 
gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte voldoende worden gecompenseerd. 
De beoordeling of de compensatiemaatregelen voldoende resultaat opleveren, zal zich 
richten op een vergelijking van de situatie in de periode 2009-2013 met de beginsituatie. 
Deze is vastgelegd in een aantal T0 metingen. Ook zijn diverse andere 
achtergrondrapporten van belang (Alkyon 2006a 2006b; Asjes et al. 2004; Couperus et 
al. 2008; Craeymeersch et al. 2004, 2005a, 2005b; Grift & Tulp 2004; Kater 2007; 
Leopold et al. 2008; Poot et al. 2005, 2006; RIKZ 2007; Seegers et al. 2006; 
Steenbergen & Escaravage 2006; Tulp et al. 2006). Daarnaast is de beoordeling gericht 
op een vergelijking met de ontwikkeling in onverstoorde (of minder verstoorde) gebieden 
met soortgelijke kenmerken (referentiegebieden). 
De data uit de compensatiemonitoring worden aangevuld met andere waarnemingen 
(zoals o.a. uit het MWTL programma en andere monitoringactiviteiten). De periode 2009-
2013 zal eind 2013 worden beschreven op basis van de dan beschikbare 
monitoringresultaten. De eind 2013 beschikbare resultaten zullen niet de volledige 
periode 2009-2013 beschrijven, omdat de analyse van een deel van de gegevens (met 
name resultaten van in 2013 uitgevoerd onderzoek) niet voor het einde van 2013 
uitgevoerd kan worden. Voorzien is dat de op dat moment nog niet geanalyseerde data 
gebruikt zullen worden in de volgende fase (na 2013) van het monitoring- en 
evaluatieprogramma. 

3.3 Integratie percelen: het belang van samenhang 
De compensatiemonitoring is om praktische redenen opgedeeld in een aantal percelen 
(benthos, vis, vogels, abiotiek en gebruik). Ieder perceel levert bouwstenen op voor de 
beantwoording van de evaluatievragen. Maar de afzonderlijke delen zijn niet voldoende 
voor het uiteindelijk beantwoorden van de evaluatievragen. Daarvoor is integratie van de 
informatie uit de verschillende percelen noodzakelijk. 
Tabel 3.1 schetst hoe de uitwisseling van informatie tussen de percelen bijdraagt aan 
betere interpretaties per perceel. Tenslotte bevat het Plan van Aanpak (Holzhauer et 
al.,2009) een gedetailleerde planning van de activiteiten (Tabel 3.2). 
 
Het bestaande Plan van Aanpak is, naar aanleiding van de tussenevaluatie in 2010, met 
een gericht meet- en analyseprogramma aangevuld, om bestaande kennis te versterken 
en gesignaleerde kennisleemtes in te vullen. Dit aanvullende programma voorziet onder 
meer in het jaarlijks uitvoeren van een evaluatie, waarbij de voortschrijdende inzichten in 
samenhang en in toenemende mate van detail worden gepresenteerd. Tevens wordt 
aandacht geschonken aan een innovatieve, web-based wijze van datamanagement en 
dataopslag. 
 
Specifieke deelvragen van het aanvullend onderzoek betreffen het nauwkeurig in beeld 
brengen van veranderingen in ligging en omvang van de bij laagwater droogvallende 
platen; intensivering van de visbemonstering (ook kwantitatief, op locaties waar jagende 
sterns gesignaleerd worden); aanvullend onderzoek naar het ruimtegebruik en dieet van 
aalscholvers als indicator voor voedselbeschikbaarheid en verstoringsdruk; GPS-
onderzoek om ruimtegebruik van grote sterns beter inzichtelijk te maken; en 
detailopnamen van habitatkarakteristieken van gebieden waar foeragerende zwarte zee-
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eenden zijn waargenomen. Ten aanzien van het menselijk gebruik van de Voordelta zal 
een detaillering plaatsvinden van de vaarbewegingen van vissersschepen om de visserij-
intensiteit nader vast te kunnen stellen en worden verstoringsfactoren als gevolg van 
recreatie gemodelleerd. 
 
Tabel 3.1 Overzicht van alle gegevens ingewonnen binnen de percelen (blauwe vlakken) en uitwisseling 

van gegevens tussen de percelen (levering van percelen in kolommen aan percelen in rijen) 
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Tabel 3.2 Overzicht van de geplande activiteiten van de verschillende percelen. Het integratie perceel 
doorkruist alle percelen. De momenten waarop informatie wordt uitgewisseld ten behoeve van 
de integratie is aan de hand van de rode pijlen weergegeven 

 

Activiteit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Integratie
PVA x
Q-rapportage x x x x x x x x x x x x x
Jaarrapportage x x x x x
Integratiemoment x x x x x x x x x
Interim rap. x x x x x x x
Eindrapport x x x
Bodemdieren
Survey Voorbereiding x x x x x

Survey x x x x x x x x x x
Analyse bodemmonsters x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Sediment x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Development x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rapportage PVA

Q-rapportage x x x x x x x x x x x x x x x
Jaarrapportage x x x x x x x
Interim rapportage x x x
Eindrapportage x x x

Vis
Survey 1 Voorbereiding x x x x x

Luctor survey 1 x x x x x x x x x x
Maaganalyse x x x x x x x x x x x x x x x
Leeftijdsbepaling x x x X x x X x x X x x x x x
Database x x x x x

Survey 2 Voorbereiding x X
Luctor survey 2 x x x X
Maaganalyse x x x x x X
Leeftijdsbepaling x x x x x x
Database x x
Aanleveren database x x

Datanalyse Analyse x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Habitatmodel x x x
Pow eranalyse x x x
Rapport x x X x x x x x x x
Review x x x X x
overleg x x x X x

Development Development x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Use x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Rapportage PVA x
Q-rapportage x x x x x x x x x x x x x x x
Jaarrapportage x x x x x
Interim rapportage x x x
Eindrapportage x x x

Vogels
Zee-eenden Vliegtuigtelling Voordelta x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vliegtuigtelling Waddenkust x x x x x x x x x x
Dagpatronen x x x x x x x x x x x x x x
Dieet x x x x x x x x x x x x x x

Sterns Vliegtuigtelling Voordelta x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Broedbiologie x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dieet x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Gezenderde vogels x x x x x x x x x x
Juveniel telling x x x x x x x x

Rapportage PVA x
Q-rapportage x x x x x x x x x x x x x x
Jaarrapportage x x x x x
Interim rapportage x x x
Eindrapportage x x x

Abiotiek
Voorbereiding Preparen modellen x x x x x x

Gegevens verzamelen x x x x x x x x x x
Modellering Modelsimulaties x x x x x x x x x x x x

Opslag resultaten x x x x X x
Rapportage PVA x x

Q-rapportage x x x x x x x x x x x x x x
Jaarrapportage x x x X x X x x x X x
Interim rapportage x x x
Eindrapportage x x x

Gebruik
Literatuur/ data VMS x x x x x

Data classificatie x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Land en Voorbereiding x x x x x x
lucht onderzoek Winter x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Zomer x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Interview s Set 1 x x x x x x

Set 2
Rapportage PVA x

Q-rapportage x x x x x x x x x x x x x x
Jaarrapportage x x x
Interim rapportage x x x x x x x x x
Eerste formele evaluatie x x x

Plan van aanpak Integrale rapportage
Q-rapportage x Globale voortang binnen de percelen
Jaarrapportage x Cumulatieve resultaten van de afgelopen jaren
Integratie moment Integratie en afstemming
Interimrapportage Integrale rapportage
Eindrapportage Integrale rapportage

20132009 2010 2011 2012
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3.4 Datamanagement 
Voor zover bekend, is het toetsen van het effect van natuurcompensatiemaatregelen op 
basis van trendontwikkeling in de ecologische toestand van het betreffende gebied, niet 
eerder op een zelfde schaal als binnen het huidige project vertoond. De omvang, duur en 
breedte van het meetprogramma dat in het kader van de natuurcompensatie Voordelta 
wordt uitgevoerd, maakt de daaruit resulterende dataset uniek, ook voor verder 
(wetenschappelijk) onderzoek. Uit dat besef, en om hergebruik van de data mogelijk te 
maken, is voor het project een op Open Earth3 tools gebaseerde database ontworpen. 
Deze stelt alle consortiumpartners in staat om data met elkaar op uniforme wijze uit te 
wisselen, waardoor de integratie van de resultaten uit de diverse percelen vereenvoudigd 
wordt. De aanpak die gekozen is voor PMR-NCV staat daarom model voor andere 
projecten op het gebied van mariene monitoring. De aansluiting van de data op (inter-) 
nationale standaarden, maakt eventueel ook verder binnen de EU uitwisseling met 
toekomstige, vergelijkbare initiatieven die voortvloeien uit Natura 2000-regelgeving 
mogelijk. 
 
Een keur van visualisatietools opent nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van de 
gegevens in de database te controleren. 
 
De databeschikbaarheid in de online database is nog niet volledig. Tabel 3.3 geeft de 
stand van zaken voor wat betreft de uitwerking van de gegevens en de beschikbaarheid 
via de online database. 
 
Tabel 3.3 Stand van zaken ten aanzien van gegevensverzameling, verwerking en opslag in de database 

 

3.5 Referenties 
Alkyon, 2006a. Morfodynamische ontwikkeling Voordelta. Rapport A1698. Alkyon, 

Marknesse. 
Alkyon, 2006b. Kwantitatieve analyse en prognose morfologische ontwikkeling Voordelta. 

Rapport A1770. Alkyon, Marknesse. 
                                                   

3 OpenEarth is een open source platform voor het uitwisselen van gebruikerservaring op het gebied van data, 
modellen en tools in mariene en kustwetenschappen en projectuitvoering:zie: 
http://publicwiki.deltares.nl/display/OET/OpenEarth. 

Meetjaar
Kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 Bodemdieren
 box core - dichtheid, biomassa, samenstelling
 bodemschaaf - dichtheid, biomassa, samenstelling

 Vissen
 dichtheid, soortensamenstelling
 lengte-frequentieverdeling, maaginhoud, leeftijd
 epibenthos -dichtheid, samenstelling
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 zee-eenden - aantallen en gebiedsgebruik
 sterns - aantallen en gebiedsgebruik
 sterns - broedecologie en dieet
 aalscholvers - aantallen en gebiedsgebruik
 aalscholvers - broedecologie en dieet

 Menselijk gebruik
Visserij-activiteit

Overige activiteiten

 Abiotiek

T1

gegevens uitgewerkt beschikbaar / opgenomen in database
gegevens uitgewerkt beschikbaar

gegevens nog te verzamelen
gegevens verzameld / nog niet volledig uitgewerkt

20112008 2009 2010 2012 2013
T0

20052004 2006 2007
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4 MEP vraag 1: Compensatie verlies Habitattype H1110  

4.1 Inleiding 
De eerste evaluatievraag in het MEP Natuurcompensatie Voordelta heeft betrekking op 
de compensatie van het verlies aan areaal van Habitattype 1110 als gevolg van 
Maasvlakte 2. Het monitoringprogramma richt zich op het vaststellen van veranderingen 
in bodemdierenbiomassa en hoeveelheid voedsel voor beschermde/typische soorten als 
gevolg van het instellen van het bodembeschermingsgebied. 
 

 
 
De vraag die centraal staat, is hoe bodemdieren en vissen zich ontwikkelen in het 
bodembeschermingsgebied ten opzichte van referentiegebieden waar boomkorvisserij 
door schepen >260 pk nog wel is toegestaan (zie blauwe blok Figuur 3.1). Een 
vergelijking tussen de ontwikkeling in het bodembeschermingsgebied voor en na de 
instelling van het bodembeschermingsgebied, op basis van de data uit de nulmetingen 
en de metingen in 2009-2013, geeft inzicht in de veranderingen in het 
bodembeschermingsgebied voor verschillende soortgroepen. Deze vergelijking kan ook 
gemaakt worden voor de referentiegebieden. Het verschil in verandering tussen het 
bodembeschermingsgebied en de referentiegebieden geeft inzicht in het effect van de 
compensatiemaatregelen. Er moet hierbij rekening gehouden worden met het feit dat de 
ecologie in het bodembeschermingsgebied en ook in de Voordelta sterke jaarlijkse 
(natuurlijke) variatie kan vertonen, en met de autonome ontwikkeling van 
gebruiksfuncties die van gebied tot gebied kunnen verschillen. 
Biotische processen, zoals competitie tussen soorten, (B4, Figuur 3.1) spelen een rol in 
de aanwezigheid van bodemdieren en of vissen. Deze processen hebben deels een niet-
deterministisch karakter en kunnen leiden tot onvoorspelbaar ecosysteemgedrag. Dit 
maakt deze relaties moeilijk te kwantificeren. Waar dit kan, worden deze relaties 
meegenomen en/of beschreven. 

4.2 Methodiek, bemonstering en beschikbare gegevens 

4.2.1 Bodemdieren 
De monitoring en analyse van bodemdiergegevens wordt gedetailleerd beschreven in 
Hoofdstuk 2 van Deel B van deze rapportage. 
De ontwikkelingen in de bodemdierengemeenschap worden onderzocht door zowel te 
kijken naar de gegevens van de infauna (die wordt bemonsterd met een box-corer), als 
naar de epifauna, naar specifieke informatie over minder vaak voorkomende grotere 

MEP vraag 1: Wordt het verlies aan habitattype H1110 als gevolg van de 
aanleg van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 

 
c. Treedt er voldoende toename op van de bodemdierenbiomassa per 

soortgroep en de hoeveelheid voedsel voor beschermde / typische 
soorten t.o.v. de situatie voor de aanleg van Maasvlakte 2 in het 
bodembeschermingsgebied t.o.v. de rest van de Voordelta en zo ja, 
komt deze (minimaal) overeen met het verlies als gevolg van het 
ruimtebeslag van Maasvlakte 2, de ontwikkeling van de erosiekuil en 
de toename van de getijslag? 

d. Is de waargenomen toename toe te schrijven aan de getroffen 
maatregelen (afgenomen bodemberoering in het 
bodembeschermingsgebied) of ook aan andere factoren? 



 

 

 
 
 
 
 

 
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Jaarrapport 2012 Deel A 

 

1200672-000-ZKS-0039, 8 juli 2013, definitief 
 

72 van 131 
 

bodemdieren en naar schelpdieren als voedsel voor zee-eenden (die wordt bemonsterd 
met een bodemschaaf). Bemonsteringen worden jaarlijks in het najaar uitgevoerd. 
Met de box-corer wordt een relatief klein oppervlak bemonsterd, en deze methode is 
vooral geschikt om kleine, in relatief hoge dichtheden voorkomende soorten te 
bemonsteren. Met de bodemschaaf wordt een veel groter oppervlak bemonsterd. Deze 
methode richt zich vooral op het epibenthos, en is geschikt om grotere en in lagere 
dichtheden voorkomende bodemdieren te bemonsteren. Beide methoden leveren 
verschillende datasets op die ieder een deel van het macrozoobenthos omvatten en 
deels ook overlappen. Omdat de vragen die beantwoord moeten worden met dit 
monitoringprogramma, betrekking hebben op het totale bodemdierenbestand en niet op 
de met een specifieke methode bemonsterde deelverzameling, is in 2012 gewerkt aan 
een methode om de beide datasets samen te voegen. Voor het eerst zijn nu analyses 
gedaan op basis van de gecombineerde gegevens in plaats van aparte analyses voor 
box-corer en bodemschaaf. Deze combinatie levert een geïntegreerd beeld van de 
bodemdierengemeenschap. 
Op dit moment zijn gegevens uit de T0 periode (2004-2005, 2007) en T1 periode (2009-
2011) beschikbaar. In 2007 is er geen bemonstering met de bodemschaaf uitgevoerd. De 
resultaten van de T0 bemonstering zijn beschreven in Craeymeersch et al. (2004, 2005), 
Steenbergen & Escaravage (2006) en Escaravage et al. (2008). 
De bemonstering wordt uitgevoerd in het bodembeschermingsgebied en een drietal 
referentiegebieden. In het bodembeschermingsgebied zijn op basis van de morfologie en 
de sedimentsamenstelling grofweg drie geomorfologische gebieden te onderscheiden: 
het slibrijke gebied direct bij de Haringvlietmonding (verder als BB_mond aangeduid), de 
open wateren van de Voordelta (BB_zrb) en een gebied met ondiepe zandbanken 
(BB_zra). Het onderscheid tussen de drie geomorfologische gebieden is gebaseerd op 
de benthische gemeenschapsstructuur in relatie tot een aantal omgevingsfactoren 
(diepte, korrelgrootte van het sediment, geografische locatie). Deze indeling is gebaseerd 
op een eerdere karakterisering van de Voordelta (Craeymeersch et al.,1990). 
Het gebied ten noordwesten van Walcheren dient als referentiegebied (RefZuid). Dit 
gebied is morfologische en ecologisch het meest vergelijkbaar met het grootste deel van 
het bodembeschermingsgebied (Craeymeersch et al. 1990), en is als referentiegebied 
geselecteerd omdat het niet aan het bodembeschermingsgebied grenst, en naar 
verwachting niet beïnvloed wordt door migratie van bodemdieren vanuit het 
bodembeschermingsgebied. In 2009 is het referentiegebied aangevuld met 30 nieuwe 
referentiegebieden van 1 km2 (RefWest) gelegen aan de westrand van het 
bodembeschermingsgebied binnen het toenmalige zoekgebied voor het 
bodembeschermingsgebied. Dit referentiegebied is met name gekozen in verband met 
het voorkomen van bodemberoerende visserij (Rijnsdorp et al., 2006) en de kennis over 
bodemdierengemeenschappen (Craeymeersch et al., 1990). Het noordelijk deel van 
RefWest behoort tot de open wateren in de Voordelta (RefWest_zrb), het zuidelijke deel 
tot de ondiepe zandbanken (RefWest_zra). Voorts is ten zuiden van het 
bodembeschermingsgebied nog een extra referentiegebied (RefZRand) gekozen, 
inclusief twee extra monsterpunten (t.o.v. de T0) ter hoogte van de Zeehondenplaat en 
Petroleumbol (buitendelta Oosterschelde), vanwege het voorkomen van zwarte zee-
eenden in dit gebied. 
 



 

 
1200672-000-ZKS-0039, 8 juli 2013, definitief 
 

 
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Jaarrapport 2012 Deel A 
 

73 van 131 

 
Figuur 4.1 Links: Overzicht van de bemonsteringslocaties van bodemdieren in het 

bodembeschermingsgebied (BB) en de referentiegebieden RefZuid en RefZRand. Rechts is de 
ligging van de geomorfologische deelgebieden Haringvlietmonding (Mond), open wateren 
(Zrb), en ondiepe zandbanken (Zra) in de Voordelta aangegeven 

 

 
Figuur 4.2 Posities van de vistrekken met de garnalenkor met de ‘Luctor’ in voorjaar en najaar tijdens de 

surveys vanaf 2009 (19 in bodembeschermingsgebied, 15 in zuidelijk referentiegebied MVR1, 
6 in westelijk referentiegebied MVR2). De oranje lijn geeft het bodembeschermingsgebied aan 

4.2.2 Vis 
De monitoring en analyse van demersale vis wordt gedetailleerd beschreven in 
Hoofdstuk 3 van Deel B van deze rapportage. 
De ontwikkelingen in de demersale visgemeenschap wordt onderzocht door 
bemonsteringen in voor- en najaar met behulp van een garnalenkor. In 2011 is geen 
najaarsbemonstering uitgevoerd. Op dit moment zijn gegevens uit de T0 periode (2005, 
2007) en T1 periode (2009 t/m voorjaar 2012) beschikbaar. De resultaten van de T0 
bemonstering zijn beschreven door Tulp et al. (2006) en Couperus et al. (2008). 
Visbemonsteringen worden uitgevoerd in het bodembeschermingsgebied en een 
referentiegebied dat ten zuiden van het bodembeschermingsgebied ligt (Figuur 4.2). Het 
effect van het instellen van het bodembeschermingsgebied is onderzocht door deze twee 
gebieden met elkaar te vergelijken in statistische toetsen. Een tweede referentiegebied 
ligt ten westen van het bodembeschermingsgebied. 
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4.2.3 Visserij 
Voor de beschrijving van de bodemberoerende visserij in de Voordelta is gebruik 
gemaakt van VMS data in combinatie met logboekgegevens. Op basis van deze data kan 
de visserij activiteit onderscheiden worden in een aantal categorieën, nl. boomkorvisserij 
(zowel <260 pk als >260 pk), garnalenvisserij en bordentrawl. Een gedetailleerde 
beschrijving van de methodiek staat in Hoofdstuk 1 van Deel B van deze rapportage. Op 
dit moment zijn gegevens beschikbaar vanaf 2004 tot medio 2012. 
De analyse die is uitgevoerd in 2012 maakt het mogelijk om een ruimtelijk 
gekwantificeerd beeld te geven van de intensiteit van bodemberoerende visserij in het 
bodembeschermingsgebied en in de rest van de Voordelta. Deze data zijn ook gebruikt 
om een meer directe relatie tussen waarnemingen van bodemdieren en vis op 
monsterlocaties en de visserij intensiteit in de buurt van die monsterlocaties te 
onderzoeken. 

4.2.4 Abiotiek 
Metingen en modelschattingen worden gebruikt om de relevante abiotische 
omstandigheden in de Voordelta te beschrijven. De gebruikte methoden worden in detail 
beschreven in Hoofdstuk 5 van Deel B van deze rapportage. 
Op dit moment zijn gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2011. 
De gegevens hebben betrekking op hydrodynamiek (o.a. stroomsnelheid, golfhoogte), 
morfologie (diepte), fysisch-chemische parameters (o.a. saliniteit, watertemperatuur) en 
meteorologische gegevens. De gegevens zijn onder meer gebruikt om afgeleide 
parameters te berekenen die gebruikt zijn in habitatmodellen voor bodemdieren en vis. 

4.2.5 Vergelijking bodembeschermingsgebied-referentiegebieden 

4.2.5.1 BACI opzet 
De opzet van het monitoringprogramma rond bodemdieren en vissen volgt in essentie 
een zogenaamde “BACI design” (Green, 1979). In een BACI design (Before-After-
Control-Impact) wordt het ecologische effect van een ingreep in een gebied bepaald door 
metingen voor en na de ingreep uit te voeren (Before-After). Door eveneens metingen te 
verrichten in referentiegebieden waar de ingreep niet plaats vindt (Control-Impact) 
kunnen de effecten van ‘autonome’ ontwikkelingen (veranderingen als gevolg van andere 
factoren die beide gebieden gemeen hebben) worden onderscheiden van de effecten van 
de ingreep. Toegepast op dit project betekent dit, dat een verandering door de tijd heen 
in het bodembeschermingsgebied (van bijvoorbeeld bodemdierenbiomassa) die afwijkt 
van die in de referentiegebieden wijst op een effect van het instellen van het 
bodembeschermingsgebied. 
Het “BACI design” moet aan een aantal vereisten voldoen (Underwood, 1992, 1996). Er 
zijn meerdere (gerandomiseerde) referentiegebieden nodig om het effect van een 
ingreep te kunnen onderscheiden van een autonome trend of van het effect van andere 
(bekende of onbekende) factoren, die kunnen leiden tot verschillen tussen de “impact” en 
de “ control” locatie die niet veroorzaakt worden door de onderzochte ingreep. Uiteraard 
zou het met het oog op statistische toetsing nog beter zijn om ook meerdere, random 
toegewezen, “impact” locaties te hebben. Als het om werkelijke ingrepen gaat (zoals het 
instellen van een beschermd gebied) is dat in de praktijk echter zelden uitvoerbaar. 
Referentiegebieden moeten aan een aantal eisen voldoen. Uiteraard moeten 
referentiegebieden in fysisch en ecologisch opzicht zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn 
met het gebied waar de ingreep plaats vindt. Het is het beste om referentiegebieden te 
kiezen in de buurt van de “impact” locatie, zodat de omgevingscondities (bijvoorbeeld 
weersomstandigheden) vergelijkbaar zijn. Tegelijkertijd moet er voldoende afstand zijn, 



 

 
1200672-000-ZKS-0039, 8 juli 2013, definitief 
 

 
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Jaarrapport 2012 Deel A 
 

75 van 131 

zodat er geen wederzijdse beïnvloeding is tussen “impact” locatie en referentiegebieden 
(bijvoorbeeld door migratie van soorten). 
In het monitoringprogramma zijn voor zowel de bodemdieren als de vissen 
referentiegebieden geselecteerd die zo goed mogelijk aan de voorwaarden voldoen, 
gegeven de ligging van het bodembeschermingsgebied. Toch zijn er verschillen tussen 
het bodembeschermingsgebied en de referentiegebieden. Zoals ook al in Hoofdstuk 2 
besproken, is de Voordelta geen homogeen gebied. Het noordelijk deel van de Voordelta 
staat sterk onder invloed van de rivierafvoer via het Haringvliet en de morfologische 
veranderingen als gevolg van de afsluitingen van Brielse Maas en Haringvliet en de 
havenuitbreidingen. De buitendelta van de Grevelingen is sterk veranderd door de aanleg 
van de Brouwersdam. In de buitendelta van de Oosterschelde zijn de morfologische 
veranderingen minder groot maar is wel de uitwisseling met de Oosterschelde 
verminderd. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de verschillen tussen 
bodembeschermingsgebied en referentiegebieden. Naast de verschillen tussen de 
gebieden, speelt ook de heterogeniteit tussen monsterpunten binnen een gebied 
(verschillen in habitatkarakteristieken) een rol, waardoor monsterpunten aanzienlijk van 
elkaar kunnen verschillen in dichtheden en samenstelling van bodemdieren of vis. Die 
verschillen tussen monsterpunten kunnen er toe leiden dat verschillen tussen 
bodembeschermingsgebied en referentiegebieden worden overschaduwd. Om zoveel 
mogelijk te corrigeren voor de variatie veroorzaakt door omgevingsfactoren, is in de 
analyse van bodemdieren en vissen gebruik gemaakt van een habitatmodel. Factoren die 
onderzocht zijn op voorspellende waarde zijn onder meer diepte, doorzicht, saliniteit, 
stroomsnelheid, bodemschuifspanning van golven, bodemschuifspanning van stroming, 
waterstand, stroomrichting, temperatuur en mediane korrelgrootte van het sediment. 
Overigens zijn veel van deze abiotische factoren onderling sterk gecorreleerd, zodat in 
de uiteindelijke habitatmodellen voor bodemdieren en vis met een selectie van factoren 
gewerkt is. 
De biomassa in het bodembeschermingsgebied en de referentiegebieden is voor en na 
het instellen van het bodembeschermingsgebied vergeleken aan de hand van een lineair 
model, met als verklarende factoren een aantal abiotische parameters, het gebied 
(referentiegebied vs. bodembeschermingsgebied), het tijdstip (voor of na het instellen 
van het bodembeschermingsgebied), en de interactie tussen de twee laatste factoren. 
Als deze interactieterm significant is, kan dit wijzen op een effect van de maatregel. 

4.2.5.2 Paarsgewijze vergelijking 
In aanvulling op de BACI analyse zijn de veranderingen in biomassa (van bodemdieren) 
en dichtheden of aan/afwezigheid (van vis) per monsterpunt vergeleken. Dit is gedaan 
met een non-parametrische toets (Wilcoxon signed rank sum toets) omdat die toets 
minder gevoelig is voor afwijkingen ten opzichte van een normale verdeling van de 
gegevens, waardoor een dergelijke toets robuuster is dan parametrische toetsen. Er is 
gebruik gemaakt van de gemiddelde biomassa’s uit de bemonsteringen in de T0 periode, 
die per monsterlocatie zijn vergeleken met de gemiddelde biomassa uit de periode na het 
instellen van het bodembeschermingsgebied (T1). Er is dus niet gewerkt met de 
gebiedsgemiddelden zoals in een standaard BACI analyse vaak plaatsvindt, maar met 
gemiddelde waarden per monsterpunt, in de T0 en in de jaren vanaf 2009. Als de 
paarsgewijze verschillen vaak genoeg dezelfde kant op wijzen kan een significante 
verandering (toename of afname) worden aangetoond. 
Voor bodemdieren is per gebied een vergelijking gemaakt van de biomassa in T0 en T1, 
waarbij gekeken is of er een significante toe- of afname is opgetreden op de locaties 
binnen een gebied. Op basis van die analyse kan alleen een uitspraak gedaan worden 
over het optreden van verandering in biomassa in het bodembeschermingsgebied of 
binnen het referentiegebied. 
Voor vis is per soort geanalyseerd of de mate van verandering in dichtheid van T0 naar 
T1 in het bodembeschermingsgebied verschilt van die in het referentiegebied. Op basis 
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van die analyse kan een uitspraak gedaan worden over verschillen in verandering tussen 
bodembeschermingsgebied en referentiegebied. 

4.2.6 Vergelijkbaarheid bodembeschermingsgebied-referentiegebieden 
Zoals hierboven genoemd, verschillen het bodembeschermingsgebied en de 
referentiegebieden die gebruikt worden in de monitoring van bodemdieren en vis. 
Het bodembeschermingsgebied is ondieper, heeft door de ligging dicht bij het Haringvliet 
een lagere saliniteit, en heeft lagere stroomsnelheden en een kleinere mediane 
korrelgrootte. Figuur 4.3 laat een aantal abiotische parameters zien die gebruikt zijn als 
verklarende factoren in het habitatmodel voor bodemdieren. Voor de vislocaties is een 
zelfde patroon waargenomen. 
Er is geen aanwijzing dat het bodembeschermingsgebied en het referentiegebied 
verschillen in trends over de jaren voor deze abiotische parameters. 
In de vergelijking van de deelgebieden wijkt het mondingsgebied bij het Haringvliet het 
meeste af van de rest van de Voordelta. Hier komen soms verlaagde zoutgehaltes voor 
(Figuur 4.4). Daarnaast is door de morfologische ontwikkelingen in dit gebied, het 
sediment ook slibrijker geworden dan in de rest van de Voordelta. 

 
Figuur 4.3 Diepte, mediane korrelgrootte, gemiddelde saliniteit in voorjaar (AvgSalSpring), 

bodemschuifspanning door golven (AvgTauGolf), maximale stroomsnelheid (MaxVel) en 
watertemperatuur bij de bodem die gedurende 5 dagen onderschreden is (T5_Winter), op de 
monsterlocaties voor bodemdieren 
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Figuur 4.4 Minimale bodemsaliniteit in april 2007 (hoge afvoer Haringvliet) en april 2011 (lage afvoer 

Haringvliet) 

4.2.7 Vergelijkbaarheid meetperiodes 
De beginsituatie, de T0 vóór het nemen van de natuurcompensatiemaatregelen, is 
onderzocht in de periode 2004-2007. Voor de verschillende onderdelen van deze studie 
is in verschillende jaren onderzoek verricht. Bemonstering van bodemdieren is uitgevoerd 
in 2004, 2005 en 2007. De visbemonsteringen zijn uitgevoerd in 2005 en 2007. 
Ondersteunende abiotische gegevens, verkregen met behulp van modellering, zijn in 
detail beschikbaar vanaf half 2004. 
Voor de vergelijking van de ecologische ontwikkeling in het gebied van de periode vóór 
en na het instellen van het bodembeschermingsgebied (2009-2012) is het van belang dat 
de abiotische omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de ecologie van de 
Voordelta in de T0 jaren niet sterk afwijken van de omstandigheden in de jaren 2009-
2013. Figuur 4.3 geeft voor een aantal belangrijke habitatkarakteristieken aan wat de 
trends zijn in het bodembeschermingsgebied en het referentiegebied. 
De T0 jaren worden gekenmerkt door zachte tot zeer zachte winters, met name 2007, wat 
zichtbaar is in de minimum watertemperaturen. De winters in de jaren 2009-2012 waren 
normaal (Figuur 4.5). 
De afvoeren vanuit het Haringvliet (Figuur 4.6) gedurende het winterhalfjaar zijn zowel in 
de T0 als in de jaren 2009-2012 betrekkelijk laag, alleen in de jaren 2007 en 2011 komen 
de afvoeren overeen met het langjarig gemiddelde (1990-2012). Aangezien er zich geen 
langdurig hoge afvoeren hebben voorgedaan, zijn de saliniteitsverschillen tussen de 
beschouwde jaren beperkt gebleven. 
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Figuur 4.5 Links: Het Hellmann getal, een maat voor de kou in de wintermaanden nov-mrt (>160: zeer 

koud; <100: normaal; <40 zacht; bron: KNMI). Rechts: De jaarlijkse variatie in 
watertemperatuur op MWTL monitoringstation Goeree 6 (temperatuurdata voor 2012 zijn nog 
incompleet). De T0 jaren (2004, 2005, 2007) en de T1 jaren (2009-2012) zijn gemarkeerd 

 

 
Figuur 4.6 Links: Afvoer van de Haringvlietsluizen in het winterhalfjaar (okt-mrt). Rechts: Afvoer van de 

Haringvlietsluizen in het zomerhalfjaar (apr-sep). De T0 jaren (2004, 2005, 2007) en de T1 jaren 
(2009-2012) zijn gemarkeerd 

4.3 Resultaten 

4.3.1 Verandering in bodemdierenbiomassa 
De verandering in biomassa van bodemdieren is gevolgd aan de hand van verschillende 
variabelen: 

1. De totale biomassa van bodemdieren, bepaald door een combinatie van 
gegevens uit de bemonsteringen met box-corer en die met de bodemschaaf. 
Voor details van de berekening wordt verwezen naar Hoofdstuk 2 van Deel B. 

2. De prooidieren voor typische vissen, geselecteerd aan de hand van 
maaganalyses van de 10 soorten vis met de hoogste aantallen in de 
bemonstering (schar, schol, bot, schurftvis, tong, dwergtong, pitvis, wijting, kleine 
pieterman, grondel). Uiteindelijk zijn er slechts 35 van de 373 taxa niet als prooi 
aangemerkt, o.a. Ascidiacea (zakpijpen) en Phoronida (hoefijzerwormen). Op 
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basis van deze selectie is de biomassa van prooidieren voor typische vissen 
berekend. 

3. Voor de beschrijving van de bodemdierenbiomassa als voedsel van de zwarte 
zee-eend is een aantal schelpdieren geselecteerd die naar verwachting de 
belangrijkste prooi in de Voordelta vormen, nl. de Amerikaanse zwaardschede 
(Ensis directus) met een schelplengte tussen 40 en 90 mm, het zaagje (Donax 
vittatus), het nonnetje (Macoma balthica), de halfgeknotte strandschelp (Spisula 
subtruncata) en de rechtsgestreepte platschelp (Tellina fabula) met een 
schelplengte tussen 15 en 35 mm. 

Totale biomassa bodemdieren 
De biomassa van bodemdieren was in het bodembeschermingsgebied in de jaren 2004 
en 2005 hoger dan in de jaren 2009-2011. Voor de referentiegebieden zijn de verschillen 
tussen de T0 en de latere jaren minder duidelijk (Figuur 4.7). Het in perceel benthos 
gebruikte habitatmodel (als onderdeel van de BACI analyse) laat een significante 
interactie zien tussen gebied en periode, dat wil zeggen een statistisch significante relatie 
tussen verandering in biomassa en het instellen van het bodembeschermingsgebied 
(p<0,001). Dit verband wordt gevonden omdat in det referentiegebieden (alle 
referentiegebieden gecombineerd) de biomassa licht toeneemt, terwijl in het 
bodembeschermingsgebied de biomassa is afgenomen. Als verklarende abiotische 
variabelen zijn diepte, mediane korrelgrootte, gemiddelde zoutgehalte tijdens het 
voorjaar, bodemschuifspanning als gevolg van golven en maximale stroomsnelheid 
gebruikt. 
De paarsgewijze analyse van de monsterlocaties bevestigt de analyse met het 
habitatmodel. Er worden geen significante verschillen tussen de T0 periode en de jaren 
2009-2011 waargenomen in het referentiegebied, terwijl de biomassa in het 
bodembeschermingsgebied in de T0 significant hoger was (overschrijdingskans p=0,009). 
Een analyse per deelgebied laat zien dat de gemiddelde biomassa in 2009-2011 in het 
mondingsgebied van het Haringvliet (deelgebied BB_mond) significant lager is dan in de 
T0 (p=0,013). Een soortgelijke afname treedt op in het referentiegebied ten noordwesten 
van het bodembeschermingsgebied (RefWest_zrb) (p=0,036), terwijl in het 
referentiegebied ten zuiden van het bodembeschermingsgebied een significante 
toename wordt waargenomen (p=0,004). 

 
Figuur 4.7 Gemiddelde biomassa bodemdieren (g asvrij drooggewicht m-2) voor de monsterpunten in resp. 
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Biomassa van voedsel voor vis 
De biomassa van prooien voor vis is vrijwel gelijk aan die van de totale biomassa 
bodemdieren, omdat vrijwel alle benthossoorten zijn gekenmerkt als prooi voor vis. Het 
patroon is dan ook vergelijkbaar. Er wordt, vergeleken met de T0, een lagere gemiddelde 
biomassa waargenomen in het bodembeschermingsgebied in de jaren 2009-2011, terwijl 
in de referentie de gemiddelde biomassa’s ongeveer gelijk blijven. De BACI analyse geeft 
voor deze biomassa ook een resultaat vergelijkbaar met dat van de totale biomassa: een 
statistisch significante relatie met het instellen van het bodembeschermingsgebied door 
een lichte toename in het referentiegebied en een sterke afname in het 
bodembeschermingsgebied. 
De resultaten van de paarsgewijze vergelijking zijn ook gelijk aan die van de totale 
biomassa. 

Biomassa van voedsel voor zwarte zee-eenden 
Er treden relatief grote jaarlijkse fluctuaties op in de biomassa van prooien voor zwarte 
zee-eenden. In 2004 en 2005 waren de gemiddelde biomassa’s in 
bodembeschermingsgebied en referentiegebied vergelijkbaar. In 2010 werd een hoge 
biomassa waargenomen in het referentiegebied, in 2011 was dit het geval in het 
bodembeschermingsgebied (Figuur 4.8). Uit de BACI analyse blijkt dat er geen 
significante relatie is tussen verandering in biomassa en het instellen van het 
bodembeschermingsgebied. Wel is er een significant verschil tussen 
bodembeschermingsgebied en referentiegebied. 
De paarsgewijze vergelijking laat geen significante verandering in de hoeveelheid 
voedsel voor zwarte zee-eenden zien, noch in het bodembeschermingsgebied noch in 
het referentiegebied. Wanneer specifiek naar deelgebieden wordt gekeken (zie Figuur 
4.1), blijkt er een significante toename te zijn opgetreden in het mondingsgebied van het 
Haringvliet (p=0,037), maar niet in de andere twee deelgebieden in het 
bodembeschermingsgebied. Er wordt nog nader onderzocht welke soorten deze 
verandering veroorzaken. In het referentiegebied ten noordwesten van het 
bodembeschermingsgebied (RefWest_zrb) werd een significante afname gemeten 
(p=0,027). In de andere drie deelgebieden in het referentiegebied werd geen significante 
verandering in voedsel voor zwarte zee-eenden gevonden. 
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Figuur 4.8  Gemiddelde biomassa van prooien voor zwarte zee-eenden (g asvrij drooggewicht m-2) voor de 

monsterpunten in resp. bodembeschermingsgebied en referentiegebied 

4.3.2 Veranderingen in de visgemeenschap 
De gegevens uit de visbemonsteringen zijn gebruikt om een aantal verschillende 
aspecten te onderzoeken. 

1. Allereerst is onderzocht of er veranderingen in de dichtheid optreden in de 13 
soorten die het meest zijn aangetroffen in de bemonsteringen. Voor een aantal 
soorten en variabelen kon een directe vergelijking van de dichtheden gemaakt 
worden (schol, grondels, gewone garnaal, totale dichtheid vis, totaal aantal 
soorten). Voor 12 soorten zijn er teveel nulwaarnemingen (soort bij bemonstering 
niet waargenomen) zodat alleen op aan- of afwezigheid getoetst is. 

2. Om te onderzoeken of veranderingen in het voedselaanbod zichtbaar zijn in het 
dieet van de onderzochte vissoorten, zijn de magen van een aantal soorten 
onderzocht. Nagegaan is of er een verandering in de dieetsamenstelling is 
opgetreden, en of er verandering in het percentage gevulde magen is, als maat 
voor een kwantitatieve verandering in het voedselaanbod. 

3. Verder is nagegaan of er veranderingen zijn opgetreden in de groei en conditie 
van vis, die op zouden kunnen treden als gevolg van veranderingen in het 
voedselaanbod. 

Dichtheid 
In het habitatmodel zijn diepte, saliniteit, mediane korrelgrootte van het sediment, en 
seizoen (voorjaar/najaar) gebruikt als belangrijkste verklarende abiotische factoren voor 
de waargenomen verspreiding van vis in de Voordelta. Uit de zeventien soorten/groepen 
waarvoor BACI analyses zijn uitgevoerd, is in vijftien gevallen geen significante relatie 
met het instellen van het bodembeschermingsgebied gemeten. Voor één soort (kleine 
pieterman) is een statistisch significante negatieve relatie met het instellen van het 
bodembeschermingsgebied op de aan/afwezigheid waargenomen. Daarnaast is voor één 
soort (schurftvis) een significant positieve relatie waargenomen. 
Er is tevens een paarsgewijze analyse uitgevoerd, waarbij de veranderingen in 
dichtheden op de locaties in het bodembeschermingsgebied zijn vergeleken met die in 
het referentiegebied. De gemiddelde dichtheden in de T0 jaren (2005, 2007) zijn 
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vergeleken met de gemiddelde dichtheden in de jaren 2009-2012 voor de voorjaarsdata 
en 2009-2010 voor de najaarsdata. 
De paarsgewijze vergelijking is gemaakt voor in totaal achttien soorten vis, gewone 
garnaal en totale dichtheid vis. Veelal worden, zowel in voorjaar als najaar, geen 
significante verschillen gevonden tussen het bodembeschermingsgebied en het 
referentiegebied. Dat geldt in het voorjaar voor veertien, en in het najaar voor zestien van 
de twintig vergelijkingen. In drie gevallen in het voorjaar (zeenaalden, zandspiering en 
tong) is de toename in dichtheid in het bodembeschermingsgebied significant groter dan 
die in het referentiegebied (eenvoudig gezegd, een “positief” verband met het instellen 
van het bodembeschermingsgebied). In drie andere gevallen (wijting, rasterpitvis, 
dwergtong) is er in het voorjaar een grotere afname in het bodembeschermingsgebied of 
een grotere toename in het referentiegebied (eenvoudig gezegd, een “negatief” verband 
met het instellen van het bodembeschermingsgebied). In het najaar is in drie gevallen 
(haring, dwergtong, totale dichtheid vissen) de toename in het 
bodembeschermingsgebied hoger dan in het referentiegebied. In één geval (rasterpitvis) 
is de toename in het referentiegebied groter dan in het bodembeschermingsgebied. 
Rasterpitvis is de enige soort die in de paarsgewijze vergelijking een consistent patroon 
(voorjaar en najaar gelijk) vertoont. De totale dichtheid van vis is in het najaar meer 
toegenomen in het bodembeschermingsgebied dan in het referentiegebied; in het 
voorjaar wordt voor de totale dichtheid van vis geen significant verschil gevonden. 
Benadrukt wordt dat voor al deze vergelijkingen geldt dat er geen zogenaamde 
Bonferroni-correctie is toegepast op de overschrijdingskansen van de statistische 
toetsen. De kans dat een statistisch significant effect wordt waargenomen, ook al is er in 
werkelijkheid geen effect, is 5% bij de gebruikelijke overschrijdingskans van p=0,05. In 
5% van de gevallen wordt dan een Type I fout gemaakt: de nulhypothese wordt ten 
onrechte verworpen, oftewel in dit geval ten onrechte aangenomen dat instellen van het 
bodembeschermingsgebied tot een effect leidt. Wanneer twintig toetsen worden 
uitgevoerd zal, volgens verwachting bij p=0,05, als gevolg van toeval één van die toetsen 
(onterecht) een significant effect geven. Wanneer een groot aantal post-hoc toetsen 
wordt uitgevoerd, moet daarom een Bonferroni-correctie toegepast worden om het risico 
op een Type I fout te beperken. Als voor de hierboven gegeven paarsgewijze 
vergelijkingen een Bonferroni-correctie wordt toegepast, is er alleen voor wijting in het 
voorjaar nog een significant negatief verband met het instellen van het 
bodembeschermingsgebied. 
 
Dieet en voedselaanbod 
Analyses van de maaginhouden zijn uitgevoerd voor de tien meest voorkomende soorten 
vis. Onderzocht is o.a. of het percentage lege magen is veranderd over de jaren, of dit 
verschilde tussen de gebieden, en of dit als indicator voor het voedselaanbod gebruikt 
zou kunnen worden. Aangenomen dat de voedselsituatie in het 
bodembeschermingsgebied verbetert na uitsluiten van de boomkorvisserij, zou verwacht 
kunnen worden dat het percentage lege magen vermindert in het 
bodembeschermingsgebied. Na correctie voor het dagpatroon van de vissen, zijn 
verschillen gevonden tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebied, tussen de 
T0 en de T1, en tussen seizoenen. Alleen voor schol in het najaar werd een significant 
verband met het instellen van het bodembeschermingsgebied waargenomen, waarbij het 
percentage lege magen toenam in het referentiegebied en gelijk bleef in het 
bodembeschermingsgebied. 
Het dieet van de meeste soorten wordt gedomineerd door een of twee prooigroepen, 
waarbij de Amerikaanse zwaardschede, polychaeten en overige wormen en garnalen de 
belangrijkste prooien vormen. Binnen soorten zijn er weinig opvallende verschuivingen in 
het dieet tussen jaren te zien. Voor veel soorten verandert de dieetkeuze wel met de 
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lengte van de individuele vissen. In eerste instantie is op basis van een diversiteitsindex 
(Shannon-Wiener) gekeken of er veranderingen optraden in de dieetkeuze over de jaren, 
en of er verschillen tussen de gebieden waren. De hypothese was dat, door het instellen 
van het bodembeschermingsgebied, de soortendiversiteit in het benthos zou toenemen 
wat zich zou kunnen vertalen in een grotere diversiteit in het dieet. Een eerste analyse 
laat geen duidelijke patronen zien, maar dit moet nog nader geanalyseerd worden. Dit 
geldt ook voor het analyseren van het dieet in relatie tot het voedselaanbod 
(samenstelling en biomassa van bodemdieren). 
 
Groei en conditie 
Voor groei en conditie is aangenomen dat verbetering van de voedselbeschikbaarheid in 
het bodembeschermingsgebied zou kunnen leiden tot snellere groei of betere conditie 
van vis in het bodembeschermingsgebied. 
Van veertien vissoorten zijn de lengtes gemeten en op basis daarvan kunnen lengte-
frequentieverdelingen gemaakt worden. Voor een aantal soorten zijn 
seizoensgerelateerde lengteverschillen gevonden (pitvis, grondels, schurftvis, schol, 
schar, tong, dwergtong). Voor een aantal soorten is een gebiedseffect gevonden (schol, 
schar, bot, tong) waarbij de gemiddelde lengte in het referentiegebied groter was dan in 
het bodembeschermingsgebied. Alleen voor schol en bot is een statistisch significante 
relatie met het instellen van het bodembeschermingsgebied waargenomen, waarbij de 
gemiddelde lengte in het bodembeschermingsgebied toenam en in het referentiegebied 
afnam, in de jaren 2009-2011 ten opzichte van de T0. 
Van 0- en 1-jarige schol, schar en tong waren voldoende gegevens beschikbaar om 
veranderingen in lengtes per jaarklasse te analyseren. In een aantal gevallen worden 
significante verschillen tussen jaren en gebieden gevonden. Alleen voor 1-jarige tong is 
in het najaar een significant verband gevonden met het instellen van het 
bodembeschermingsgebied, waarbij de gemiddelde lengte in het referentiegebied minder 
was dan die in het bodembeschermingsgebied. Bij deze gegevens speelt als 
complicerende factor het effect van verschuivingen in de periode van bemonstering, die 
mogelijk (deels) de waargenomen verschillen kunnen verklaren. 
De conditie is voor tien soorten bepaald aan de hand van lengte-gewicht relaties. Voor 
een aantal soorten worden significante verschillen tussen gebieden of seizoenen 
gevonden. Alleen voor pitvis is er een significant verband met het instellen van het 
bodembeschermingsgebied, waarbij de conditie in het referentiegebied is verslechterd. 

4.3.3 Veranderingen in visserij-intensiteit 
Uit de analyse van de VMS registraties blijkt dat boomkorvisserij met schepen met een 
vermogen <260 pk de laatste jaren nagenoeg niet meer voorkomt in de Voordelta. Ook 
bordentrawl visserij is vrijwel afwezig. 
De boomkorvisserij met schepen >260 pk vertoonde in de gehele Voordelta een sterke 
afname vanaf 2004 (Figuur 4.9). In het bodembeschermingsgebied werd in 2004 nog 
boomkorvisserij waargenomen, met name langs de westelijke rand van het huidige 
bodembeschermingsgebied. In de latere T0 jaren (2005-2007) is de intensiteit al sterk 
verminderd, met ongeveer een halvering van het aantal zeedagen binnen de grenzen 
van het bodembeschermingsgebied ten opzichte van 2004. Na het instellen van het 
bodembeschermingsgebied is er nog een beperkt aantal VMS registraties in het 
bodembeschermingsgebied dat als ‘vissend’ wordt aangemerkt. Dit is vooral het geval in 
de geul naar de haven van Stellendam. Dit kan beschouwd worden als een artefact, 
doordat schepen op basis van vaarsnelheid worden gekarakteriseerd als varend of 
vissend. In een beperkt aantal gevallen, vooral waar schepen de vaarsnelheid hebben 
verminderd, leidt dit een verkeerde classificatie. 
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Figuur 4.9 Tijdserie van visserijdruk (actieve zeedagen) van de garnalen- en boomkorvisserij binnen en 

buiten het Bodembeschermingsgebied van de Voordelta. NB De visserijdruk is berekend op 
basis van het totaal beviste oppervlak (ha) en het gemiddelde oppervlak (ha) dat een kotter per 
etmaal bevist in een gebied 

 
Buiten het bodembeschermingsgebied werd boomkorvisserij >260 pk vooral 
waargenomen in het meest noordelijke gedeelte van de Voordelta, vóór de aanleg van 
Maasvlakte 2 in het gebied van de landaanwinning of westelijk daarvan. Daarnaast 
concentreerde de boomkorvisserij zich in het zuidelijk deel van de Voordelta voor de kust 
van Walcheren (Figuur 4.10). Het totaal aantal zeedagen in de rest van de Voordelta laat 
vanaf 2004 een dalende trend zien, en al vanaf 2007 is de visserij-intensiteit door 
boomkorvisserij slechts 1/3 of minder van die in 2004. 
De garnalenvisserij varieerde in intensiteit over de jaren heen, en kwam zowel in het 
bodembeschermingsgebied als in de rest van de Voordelta voor. Er waren grote 
verschillen in visserij-inspanning tussen de jaren 2004, 2005 en 2007 die als T0 jaren zijn 
gebruikt in het onderzoek aan bodemdieren en vis. Daarnaast lijkt er sprake van een 
relatieve verschuiving van de visserij-inspanning van het zuidelijke deel van de Voordelta 
naar het bodembeschermingsgebied (Figuur 4.11). 
Er is een aanvullende analyse uitgevoerd van lengte-frequentieverdelingen van garnalen 
bemonsterd in de vismonitoring. In de analyse wordt een schatting gemaakt van de 
mortaliteit van garnalen, die de som is van natuurlijke sterfte en visserijsterfte, gebaseerd 
op een methode ontwikkeld door Hufnagl et al. (2010). Uit de analyse blijkt dat in zowel 
het referentiegebied als het bodembeschermingsgebied de garnalensterfte in 2009-2012 
was toegenomen ten opzichte van de T0. De natuurlijke mortaliteit van de garnalen in de 
Voordelta is niet bekend, maar uit de gegevens over visbestanden komen geen 
aanwijzingen dat er grote verschuivingen zijn opgetreden in predatoren van garnalen. 
Mogelijk is de verhoogde garnalensterfte een aanwijzing van verhoogde visserijsterfte en 
daarmee een indicatie van verhoogde visserijdruk door garnalenvisserij. 
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Figuur 4.10 Visserij-intensiteit boomkorvisserij >260 pk, uitgedrukt in totaal aantal zeedagen (per jaar van 

oktober t/m september), op basis van VMS gegevens. Periode okt. 2005-sept. 2006 
(linksboven) tot en met okt. 2011-sept. 2012 (rechtsonder) 
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Figuur 4.11 Visserij-intensiteit garnalenvisserij, uitgedrukt in totaal aantal zeedagen (per jaar van oktober 

t/m september), op basis van VMS gegevens. Periode okt. 2005-sept. 2006 (linksboven) tot en 
met okt. 2011-sept. 2012 (rechtsonder) 

4.3.4 Relatie bodemdieren/vis – visserij 
Het basisidee dat ten grondslag ligt aan de opzet van het monitoringprogramma, een 
vergelijking tussen het bodembeschermingsgebied waar de boomkorvisserij >260 pk na 
2008 was uitgesloten, en een referentiegebied waar geen veranderingen in de visserij 
zijn opgetreden, is door de ontwikkelingen in de visserij achterhaald. Uit de resultaten in 
§4.3.1 blijkt dat de verwachte veranderingen in bodemdierenbiomassa en dichtheden van 
vis niet worden gemeten. Uit de analyse van de visserij-intensiteit in de vorige paragraaf 
blijkt bovendien, dat al vanaf 2004 de boomkorvisserij sterk in intensiteit is afgenomen, 
zowel in het bodembeschermingsgebied als in het referentiegebied. 
Om na te gaan of de gegevens uit dit onderzoek aanwijzingen zouden kunnen opleveren 
over een relatie tussen visserij-intensiteit en bodemdierenbiomassa en visabundantie, 
zijn, in aanvulling op de vergelijking tussen bodembeschermingsgebied en 
referentiegebieden (§4.3.2), analyses uitgevoerd waarin de waarnemingen uit de 
bemonstering van bodemdieren en vissen direct zijn gerelateerd aan inschattingen van 
de visserij-intensiteit op de monsterlocaties. Deze gegevens zijn ingevoerd in een 
habitatmodel, waarin naast de abiotische parameters ook visserijdruk is meegenomen. 
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De gedachte achter deze benadering is dat de lokale visserij-inspanning van invloed zou 
kunnen zijn op het benthos en de visgemeenschap ter plekke. De details van de 
berekening van de visserij-intensiteit worden beschreven in Hoofdstuk 1 van Deel B van 
deze rapportage. 
Uit de analyse van de bodemdiergegevens blijkt dat er geen relatie wordt gevonden 
tussen visserij-inspanning door boomkorvisserij (uitgedrukt in bevist oppervlak per gridcel 
van 100*100 m in de 12 maanden voorafgaand aan de benthosbemonstering4) en de 
totale biomassa van bodemdieren. Voor de biomassa van prooidieren voor zwarte zee-
eenden werd een significante positieve correlatie waargenomen tussen visserij-
inspanning (in het bereik van 0-0,12 ha bevist oppervlak) en de biomassa van prooien 
voor zwarte zee-eenden. Met andere woorden, de biomassa van kleinere lengteklassen 
van schelpdieren die geschikt voedsel zijn voor zee-eenden neemt toe met toenemende 
visserijdruk. 
In de analyse van de visgegevens is de relatie van de dichtheden van schol, grondels, 
gewone garnaal en de totale visdichtheid en van de aan/afwezigheid van 11 andere 
vissoorten met visserij-inspanning (in het zomerhalfjaar waarin de visbemonstering heeft 
plaatsgevonden) onderzocht. Diepte en doorzicht zijn tevens als verklarende factoren in 
het statistisch model meegenomen. De resultaten laten in 11 gevallen geen significante 
correlatie van dichtheid of aan/afwezigheid met visserij-inspanning (uitgedrukt in aantal 
zeedagen per gridcel van 100*100 m) zien. Voor 3 soorten (bot, grondels, gewone 
garnaal) wordt een significante positieve correlatie gevonden (d.w.z. de abundantie of 
aanwezigheid neemt toe met toenemende visserijdruk), voor zandspiering wordt een 
significante negatieve correlatie gevonden. 
Voor beide analyses (benthos en vis) geldt, dat de berekende visserij-inspanning op de 
monsterlocaties van benthos en vis in het algemeen erg laag was. Voor de 
bodemdierlocaties was de maximale bevissingsintensiteit 0,12 ha per gridcel van 1 ha, 
en was er op het grootste deel van de monsterlocaties geen boomkorvisserij in het jaar 
voorafgaand aan de bemonstering. Voor de vislocaties was voor het overgrote deel van 
de waarnemingen de visserij-intensiteit <2 zeedagen, terwijl in delen van de Voordelta 
vooral in de periode 2004-2007 het aantal zeedagen >4 was. Dit wijst er op dat de 
zwaarst beviste locaties in de Voordelta (zowel in het BBG als het RefG) niet 
samenvallen met de monsternamelocaties van benthos en vis. 
 
De resultaten van de analyses zijn samengevat in Tabel 4.1 
 
Tabel 4.1a Samenvatting resultaten analyses bodemdieren. Rood: afname biomassa in BBG t.o.v. REF na 

instellen BBG of afname biomassa met afnemende visserij-intensiteit (alleen laatste kolom) 
*p<0,050; **p<0,010; ***p<0,001; ns: niet significant; lege cellen: niet bepaald 

Bodemdieren Biomassa 
(gebiedsgewijs) 

Biomassa 
(paarsgewijs)  - 
referentie 

Biomassa 
(paarsgewijs)  - 
BBG 

Biomassa i.r.t. 
visserijdruk 

totale biomassa *** ns ** ns 
prooi voor vis *** ns ** ns 
prooi voor zee-eend ns ns  ns * 

                                                   
4 Het is niet bekend of binnen een gridcel een bepaald oppervlak meer dan een keer is bevist. Het omzetten van visdagen 

per gridcel naar bevist oppervlak betekent niet dat een bepaald percentage van het totale oppervlak per gridcel bevist 
is; bepaalde delen kunnen meer dan een keer zijn bevist. Daarnaast hoeft binnen een gridcel de beviste bodem niet 
samen te vallen met de bemonsterde bodem. 
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Tabel 4.1b Samenvatting resultaten analyses vis. Rood: afname in BBG t.o.v. REF na instellen BBG of 

afname met afnemende visserij-intensiteit (alleen voorlaatste kolom); Groen: toename in BBG 
t.o.v. REF na instellen BBG of toename met afnemende visserij-intensiteit (alleen voorlaatste 
kolom). Laatste kolom: langjarige (1970-2011) positieve trend (groen) of negatieve trend (rood) 
in dichtheden 

 *p<0,050; **p<0,010; ***p<0,001; ns: niet significant; lege cellen: niet bepaald 
Vissen Dichtheid of 

aan/afwezigheid 
(gebiedsgewijs) 
  

Dichtheid of 
aan/afwezigheid 
(paarsgewijs) 
voorjaar 

Dichtheid of 
aan/afwezigheid 
(paarsgewijs) 
najaar 

Dichtheid of 
aan/afwezigheid 
i.r.t. visserijdruk 

Langjarige 
trend (DFS) 
BBG/rest 

haring ns ns * ns -/- 
sprot  ns ns  -/- 
wijting ns *** ns ns -/+ 
zeedonderpad ns ns ns ns +/+ 
harnasmannetje ns ns ns ns -/- 
zandspiering 
spp. 

ns * ns *** +/+ 

smelt     -/+ 
kleine pieterman * ns ns ns -/+ 
pitvis ns ns ns ns -/- 
grondel spp. ns ns ns *** -/+ 
schurftvis ** ns ns ns +/+ 
bot ns ns ns *** -/- 
schol ns ns ns ns -/- 
schar ns ns ns ns -/- 
tong ns ** ns ns -/- 
dwergtong  * ** ns +/- 
garnaal  ns ns *  
zeenaalden  * ns  +/- 
zeebaars  ns ns  -/- 
rasterpitvis  ** **  -/- 
spiering     +/+ 
totaal vis  ns * ns  
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Tabel 4.1b –vervolg-. Samenvatting resultaten analyses vis. Rood: afname voedsel en groei parameters in 

BBG t.o.v. REF na instellen BBG Groen: toename voedsel en groei parameters in BBG t.o.v. 
REF na instellen BBG 

 *p<0,050; **p<0,010; ***p<0,001; ns: niet significant; lege cellen: niet bepaald 
Vissen % gevulde 

magen 
Lengte-
Frequentie 
verdeling 

Gemiddelde 
lengte juvenielen 

Conditie 

haring  ns   
sprot  ns   

wijting  ns  ns 
zeedonderpad     

harnasmannetje  ns   

zandspiering spp.  ns   
smelt     

kleine pieterman ns ns  ns 
pitvis ns ns  * 
grondel spp. ns ns  ns 
schurftvis ns ns  ns 

bot ns *  ns 
schol *** ** 0-jr voorjaar: ns 

0-jr najaar: ns 
1-jr voorjaar: ns 

ns 

schar ns ns 0-jr najaar: ns 
1-jr voorjaar: ns 

ns 

tong ns ns 0-jr najaar: ns 
1-jr voorjaar: ns 
1-jr najaar: * 

ns 

dwergtong ns ns  ns 
garnaal     

zeenaalden     
zeebaars     

rasterpitvis     
spiering     

totaal vis     

4.4 Discussie 

4.4.1 Veranderingen in biomassa van bodemdieren en voedsel voor beschermde of typische 
soorten in de Voordelta 
 
Basis voor de compensatiemaatregel was de verwachting gebaseerd op de studie van 
Rijnsdorp et al. (2006), dat met het instellen van het bodembeschermingsgebied de 
biomassa van bodemdieren zou toenemen, als gevolg van verminderde aan de visserij 
gerelateerde sterfte. Het beeld uit toen beschikbare gegevens over de visserij (over de 
jaren 2001-2004) was dat de boomkorvisserij verspreid over de Voordelta, en met name 
ook in het huidige bodembeschermingsgebied, voorkwam (Figuur 4.12). Op basis hiervan 
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werd verwacht dat het uitsluiten van de boomkorvisserij over een groot gebied zou leiden 
tot verhoging van bodemdierenbiomassa (Figuur 4.13). 

 
Figuur 4.12 Bevissingsfrequentie door boomkorvisserij in 2001-2004 (bron: Figuur 5.1 uit Rijnsdorp et al., 

2006). De onderbroken lijn geeft de zeewaartse begrenzing van het (later vastgestelde) 
bodembeschermingsgebied weer 

 
 

 
Figuur 4.13 Voorspelde toename in de totale biomassa (schelpvrij versgewicht) bij uitsluiting van de 

boomkorvisserij (bron: Figuur 6.5 in Rijnsdorp et al., 2006). De onderbroken lijn geeft de 
zeewaartse begrenzing van het (later vastgestelde) bodembeschermingsgebied weer 
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Met deze uitgangspunten is aangenomen dat het huidige monitoringprogramma, met een 
vergelijking van de veranderingen in biomassa in het bodembeschermingsgebied met die 
in een referentiegebied, in principe het effect van het instellen van het 
bodembeschermingsgebied meetbaar zou moeten maken. 
De resultaten voor bodemdieren laten een verandering in bodemdierenbiomassa zien, 
die significant correleert met het instellen van het bodembeschermingsgebied. Terwijl de 
biomassa in het bodembeschermingsgebied in de T0 hoger was dan in het 
referentiegebied, neemt de biomassa in het bodembeschermingsgebied sterk af terwijl 
deze in het referentiegebied juist licht toeneemt. Dit resultaat is dus tegengesteld aan de 
verwachting. De afname van biomassa in het bodembeschermingsgebied komt vooral 
door afname van de biomassa in het mondingsgebied van het Haringvliet. In dit gebied 
zijn forse veranderingen gaande, met een steeds slibrijker wordende bodem. In 2011 zijn 
voor het eerst grote dichtheden van de borstelworm Heteromastus filiformis 
waargenomen, terwijl Ensis spp. grotendeels verdwenen is uit het gebied. 
Uit de analyse van visdichtheden bleek dat voor twee soorten een significant verband 
tussen verandering in dichtheid en instellen van het bodembeschermingsgebied kon 
worden vastgesteld, maar voor elf andere soorten niet. Bovendien betroffen de 
significante effecten voor de ene soort een toename in het bodembeschermingsgebied, 
en voor een andere soort een afname. Geconcludeerd moet worden dat er op basis van 
de gebiedsgewijze vergelijking geen aanwijzingen zijn dat bodemdierenbiomassa of 
dichtheden van vis zijn toegenomen gerelateerd aan het instellen van het 
bodembeschermingsgebied. 
De gebiedsgewijze vergelijking maakt gebruik van habitatmodellen om te corrigeren voor 
de effecten van omgevingsvariabelen op de verspreiding en dichtheden. Op deze wijze 
wordt de variatie veroorzaakt door de grote ruimtelijke verschillen in de Voordelta 
verminderd. De habitatmodellen kunnen echter slechts een deel van de ruimtelijke 
variatie in dichtheden verklaren. Daarom zijn ook analyses uitgevoerd waarbij de 
dichtheden of biomassa op de bemonsteringslocaties paarsgewijs, vóór en na het 
instellen van het bodembeschermingsgebied vergeleken zijn. Hiermee wordt 
gecorrigeerd voor verschillen tussen monsterpunten als gevolg van abiotische 
omgevingsvariabelen. Uitgangspunt hierbij is wel dat belangrijke abiotische 
omgevingsvariabelen geen trend over de jaren vertonen die verschillen tussen 
bodembeschermingsgebied en referentiegebied. Voor benthos geeft deze paarsgewijze 
vergelijking een zelfde beeld als de gebiedsgewijze vergelijking, namelijk een afname 
van de biomassa in het bodembeschermingsgebied. Voor vis leverde de paarsgewijze 
analyse een aantal significante verschillen. De richting van de verschillen (toe- of 
afname) was echter niet voor alle soorten gelijk en er was geen consistent beeld tussen 
voor- en najaar. Bovendien, wanneer gecorrigeerd werd voor het feit dat er meerdere 
vergelijkingen gemaakt worden bleef maar één significant verschil (afname in 
bodembeschermingsgebied van wijting) over. 
De gegevens uit de bodemdieren- en visbemonsteringen zijn gebruikt om op diverse 
andere manieren naar de veranderingen in het voedselaanbod in de Voordelta te kijken. 
Voor de bodemdieren is, naast de totale biomassa, ook gekeken naar de biomassa die 
specifiek aangemerkt kon worden als voedsel voor vissen, op basis van dieetanalyses in 
het visonderzoek. Slechts een kleine fractie van de totale biomassa is op basis van die 
data echter niet aangemerkt als voedsel voor vissen, zodat de resultaten voor deze 
deelselectie uit het benthos gelijk zijn aan die voor de totale biomassa. In het 
visonderzoek is voor het bodembeschermingsgebied en het referentiegebied nagegaan 
of veranderingen in dieet, conditie en groei van vissen konden worden vastgesteld na 
instellen van het bodembeschermingsgebied. De resultaten laten in enkele gevallen, voor 
verschillende soorten, een significante correlatie tussen lengte, groei of conditie en de 
instelling van het bodembeschermingsgebied zien (maar met een verschillende richting). 
In veel gevallen zijn er geen significante verbanden. 
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4.4.2 Veranderingen in de boomkorvisserij in de Voordelta 
De compensatiemaatregel behelst de instelling van een bodembeschermingsgebied in de 
Voordelta, waar alle boomkorvisserij door schepen met een vermogen >260 pk is 
uitgesloten. 
Uit de analyse van VMS data en logboekgegevens blijkt duidelijk dat de maatregel is 
nageleefd. Na de instelling van het bodembeschermingsgebied is de boomkorvisserij met 
schepen >260 pk nagenoeg verdwenen uit het bodembeschermingsgebied. Er zijn nog 
incidentele gevallen waarin op basis van VMS registraties boomkorvissers actief lijken 
binnen de grenzen van het bodembeschermingsgebied. Aangenomen wordt dat het in 
deze gevallen om een verkeerde classificatie gaat van schepen die op grond van hun 
vaarsnelheid als vissend zijn aangemerkt. Het feit dat deze waarnemingen vooral 
gevonden worden in de vaarroute van en naar de haven van Stellendam ondersteunt dit. 
De analyse laat ook zien dat de boomkorvisserij in het bodembeschermingsgebied al 
vanaf 2004 sterk is afgenomen, en dat dit in nog sterkere mate geldt voor de 
boomkorvisserij in de rest van de Voordelta. In het Beheerplan Voordelta (VenW 2008) 
werd nog de verwachting uitgesproken dat de trend voor de boomkorvisserij stabiel of 
een afname zou zijn. Voor de garnalenvisserij werd een afname verwacht. De 
inschattingen van Rijnsdorp et al. (2006) over de effecten van boomkorvisserij zijn 
gebaseerd op de destijds beschikbare informatie over visserij-intensiteiten in de 
Voordelta (zoals VMS data voor de jaren 2001-2004) en op de begrenzing van het 
Natura 2000-gebied Voordelta. Uit recenter onderzoek (Bierman et al., 2009) bleek al dat 
de bevissingsfrequentie door de boomkorvisserij in de gehele Voordelta 12% lager was 
dan de eerdere schatting van Rijnsdorp et al. (2006), gemeten over dezelfde periodes: 
2001-2005. De ruimtelijke verdeling van de boomkorvisserij in de Voordelta in beide 
studies kwam wel overeen. Gebieden met relatief hoge visserij-intensiteit liggen direct ten 
westen van de Maasvlakte, aan de westelijke rand van de Voordelta en in het 
zuidwestelijk deel van de Voordelta (Bierman et al., 2009). 
Met de analyse die in 2012 in het kader van dit project is uitgevoerd, is duidelijk 
geworden dat de boomkorvisserij al vanaf 2004 sterk aan het afnemen was, en na 2009 
ook in het deel van de Voordelta buiten het bodembeschermingsgebied nog maar weinig 
voorkwam (minder dan 1/5 van 2004). Als gevolg van deze veranderingen is het verschil 
in bodemberoering door boomkorvisserij tussen de T0 en de jaren 2009-2012 veel kleiner 
dan oorspronkelijk verwacht. Doordat de daling in de boomkorvisserij ook in de rest van 
de Voordelta is opgetreden, is er bovendien, tegen de verwachting in, geen aantoonbaar 
verschil in verstoring tussen het bodembeschermingsgebied en het referentiegebied. 

4.4.3 Relatie tussen visserijdruk en voorkomen van bodemdieren en vissen 
Uit de analyse van de visserijgegevens blijkt dat de boomkorvisserij niet alleen 
verdwenen is uit het bodembeschermingsgebied, maar nog sterker is afgenomen in het 
zuidelijk referentiegebied. Bovendien is die afname al ingezet tijdens de T0. Dit alles 
maakt dat de oorspronkelijke opzet, met een (BACI) analyse, feitelijk niet meer voldoet. 
Door de geringe verschillen in visserij-intensiteit tussen bodembeschermingsgebied en 
referentiegebied, is ook goed te verklaren dat er uit de monitoringresultaten geen 
duidelijke aanwijzingen komen voor een positief effect van het uitsluiten van de 
boomkorvisserij bij een directe vergelijking van gegevens over benthosbiomassa en 
visdichtheid tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebied (§ 4.4.1). 
In een meer gedetailleerde analyse is daarom gekeken naar de ontwikkelingen in 
bodemdieren en vissen, in relatie tot de veranderingen in visserij. Dit is gedaan door de 
gegevens over bodemdieren en vissen op de bemonsteringslocaties te koppelen aan 
gegevens over de lokale visserijdruk. Bij een negatief effect van visserij op biomassa van 
bodemdieren of abundantie van vis dient een negatieve correlatie te worden gevonden 
tussen visserij-intensiteit enerzijds en het voorkomen van bodemdieren of vissen 
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anderzijds. Bij deze vergelijking moet met een aantal zaken rekening gehouden worden. 
Ten eerste is het zo, dat de visserij zich zou kunnen concentreren in bepaalde gebieden 
die samenvallen met specifieke habitats (bijv. de rand van een geul). In dat geval zou ook 
een positief verband tussen visserij-intensiteit en voorkomen van (bepaalde soorten) 
bodemdieren of vissen kunnen worden gevonden, als deze soorten een voorkeur hebben 
voor die specifieke habitat. Ten tweede hoeft een negatief verband niet te wijzen op een 
causale relatie, maar kan veroorzaakt worden door het samenvallen van visserij met 
specifieke omgevingskenmerken. Deze analyse kan dus alleen aanwijzingen geven voor 
mogelijke verbanden. 
Uit de resultaten blijkt dat er zowel positieve als negatieve relaties tussen visserij en 
bodemdierenbiomassa (schelpdieren geschikt als prooi voor zwarte zee-eenden) of 
voorkomen van vis gevonden worden. De relaties verschillen tussen soorten, en zijn voor 
sommige soorten positief en voor andere soorten negatief. Er is op dit moment 
onvoldoende kennis om te kunnen voorspellen hoe specifieke soorten reageren op 
boomkorvisserij. Zonder inzicht in de achterliggende mechanismen is het lastig om de 
gevonden signalen te interpreteren. 

4.5 Referenties 
Bierman, S., Miller D., Quirijns F. en R. van Hal, 2009. Intensiteit boomkorvisserij in de 

Voordelta. Rapport C144/09, IMARES, IJmuiden. 
Couperus AS, van Damme CJG, Tulp I, Tribuhl S, Pennock I, Heessen HJL (2008) Vis in 

de Voordelta: nulmetingen 2007 in het kader van de aanleg van de Tweede 
Maasvlakte. IMARES rapport C061/08. 

Craeymeersch, J.A., O. Hamerlynck, K. Hostens, A. Vanreusel en M. Vincx (1990) De 
ekologische ontwikkeling van de Voordelta. Deelrapport 1. De huidige ekologische 
situatie van de Voordelta. Delta Instituut voor hydrobiologisch onderzoek en de 
Rijksuniversiteit Gent, sektie Mariene Biologie. 

Craeymeersch, J.A., V. Escaravage & J. Perdon, 2004. Baseline study MEP-MV2. 
Veldwerkrapportage najaar 2004, Rapport C085/04, IMARES, Yerseke. 

Craeymeersch, J.A., V. Escaravage, J. Perdon, 2005a. Baseline study MEP-MV2. 
Veldwerkrapportage bodemdieren najaar 2005, rapportnr C079/05, IMARES, 
Yerseke. 

Craeymeersch, J.A., V. Escaravage & J. Perdon, 2005b. Baseline study MEP-MV2 Lot 2: 
bodemdieren Voortgangsverslag juni 2005, rapportnr C027/05, IMARES, Yerseke. 

Craeymeersch, J.A. en J.W.M. Wijsman (2006). Ruimtelijke verschillen en temporele 
fluctuaties in het voorkomen van een aantal schelpdieren in de Voordelta. Yerseke, 
IMARES. 

Escaravage, V., M.A. Bergmeijer, A. Dekker, A.G.M. Engelberts, W.C.H. Sistermans en 
L.A. de Witte-Dek (2008). Nulmeting MEP-MV2, Drie jaar bodemdieren 
waarnemingen (2004-2005-2007). Yerseke, NIOO. 

Goudswaard, P.C., K.J. Perdon, J.J. Kesteloo, J. Jol, C. van Zweeden, E. Hartog, J.M.J. 
jansen en K. Troost, 2010. Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren, een 
kwantitatieve en kwalitatieve bestandsopname in 2010. IMARES rapport C 099/10. 

Green, R.H. 1979. Sampling design and statistical methods for environmental biologists. 
Wiley Interscience, Chichester, England. 

Hiddink, J.G., A.D. Rijnsdorp, G. Piet, 2008. Can bottom trawling disturbance increase 
food production for a commercial fish species? Can. J. Fish. Aquat. Sci. 65: 1393–
1401. 

Hiddink, J.G., A.F. Johnson, R. Kingham, H. Kinz, 2011. Could our fisheries be more 
productive? Indirect negative effects of bottom trawl fisheries on fish condition. J. 
Appl. Ecol. 48: 1441-1449. 

Hinz, H., Prieto, V. & Kaiser, M.J. (2009) Trawl disturbance on benthic communities: 
chronic effects and experimental predictions. Ecol. Appl. 19: 761–773. 



 

 

 
 
 
 
 

 
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Jaarrapport 2012 Deel A 

 

1200672-000-ZKS-0039, 8 juli 2013, definitief 
 

94 van 131 
 

Hufnagl, M., Temming A., Siegel V., Tulp I. & Bolle L. (2010). Estimating total mortality 
and asymptotic length of Crangon crangon between 1955 and 2006. Ices Journal of 
Marine Science 67(5): 875-884. 

Kaiser, M.J., K. R. Clarke, H. Hinz, M.C.V. Auste, P.J. Somerfield, I. Karakassis, 2006. 
Global analysis of response and recovery of benthic biota to fishing. Mar. Ecol. 
Prog. Ser 311: 1-14. 

LNV (2006) Natura 2000 doelendocument. Duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte 
laten. Den Haag, Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij. 

LNV (2008) Profiel Habitattype 1110. Den Haag, Ministerie van Landbouw Natuur en 
Visserij. 

Mulder, J.P.M., J. Cleveringa, M.D. Taal, B.K. van Wesenbeeck, F. Klijn, 2010. 
Sedimentperspectief op de Zuidwestelijke Delta. Rapport Deltares 1203404-000-
VEB-0005. 

RIKZ, 2007. Natuurcompensatie Maasvlakte Twee in de Voordelta; De inzet van kennis 
over de ecologie en morfologie van de Voordelta om het maatregelenpakket ter 
compensatie van de natuureffecten van de Tweede Maasvlakte te verantwoorden. 
Rapport RIKZ/2007.006, 301 pp. 

Rijnsdorp, A. D., van Stralen, M., Baars, D., van Hal, R., Jansen, H., Leopold, M., 
Schippers, P., en E. Winter, 2006. Rapport Inpassing Visserijactiviteiten 
Compensatiegebied MV2. Wageningen IMARES, IJmuiden. Rapport C047/06. 
123 pp. 

Steenbergen, J. en V. Escaravage (2006). Baseline study MEP-MV2. Lot 2:bodemdieren. 
Eindrapportage Campagnes 2004-2005. Yerseke, IMARES, NIOO. 

Tulp I, Damme van C, Quirijns F, Binnendijk E & Borges L, 2006. Vis in de Voordelta: 
nulmetingen in het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Rapport 
C035/05. IMARES, IJmuiden. 

Underwood A.J., 1992. Beyond BACI: the detection of environmental impacts on 
populations in the real, but variable, world. Journal of Experimental Marine Biology 
and Ecology 161: 145-178. 

Underwood A.J., 1996. On beyond BACI. In: R.J. Schmitt & C.W. Osenberg (eds.), 
Detecting ecological impacts, pp. 151-175. 

VenW, 2008. Beheerplan Voordelta. 
VenW, 2009. Monitoring- en Evaluatieprogramma Maasvlakte 2. Natuurcompensatie 

Voordelta. 



 

 
1200672-000-ZKS-0039, 8 juli 2013, definitief 
 

 
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Jaarrapport 2012 Deel A 
 

95 van 131 

5 MEP vraag 2: Compensatie verlies foerageergebied 
zwarte zee-eend 

5.1 Inleiding 
De tweede evaluatievraag in het MEP Natuurcompensatie Voordelta heeft betrekking op 
de compensatie van het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend als gevolg 
van Maasvlakte 2. Het monitoringprogramma richt zich op het vaststellen van 
veranderingen in voedselaanbod en op aantallen en verspreiding van de zwarte zee-
eend in de Voordelta, met als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van het instellen 
van het bodembeschermingsgebied en de rustgebieden. 
 

 
 
De vragen die centraal staan, zijn 1) hoe het voedselaanbod voor zwarte zee-eenden 
zich ontwikkelt in het bodembeschermingsgebied ten opzichte van referentiegebieden, en 
2) hoe de aantallen zwarte zee-eenden en het gebiedsgebruik door de eenden zich 
ontwikkelen in relatie tot het voedselaanbod en de vermindering van verstoring door het 
instellen van de rustgebieden. 
Het monitoren van de aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta in de winter en het 
vroege voorjaar, en de ruimtelijke verspreiding van de zee-eenden, geven inzicht in het 
gebiedsgebruik. Tegelijkertijd worden menselijke activiteiten in de rustgebieden 
gemonitord. De veranderingen in het voedselaanbod worden gevolgd via de 
bodemdierenbemonstering (zie Hoofdstuk 4). 

5.2 Methodiek, bemonstering en beschikbare gegevens 

5.2.1 Zwarte zee-eenden 
De ontwikkelingen (aantallen, gebiedsgebruik, verspreiding) in de populatie zwarte zee-
eenden in de Voordelta worden onderzocht door middel van vliegtuigtellingen en 

MEP vraag 2: Wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend 
als gevolg van de aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2 
voldoende gecompenseerd? 

 
b. Leidt het instellen van het bodembeschermingsgebied tot een 

gelijkblijvende potentiële functie van de Voordelta voor de zwarte zee-
eend in termen van voedselbeschikbaarheid? 
i. Treden veranderingen op in verspreidingspatronen en het aantal 

vogeldagen van de zwarte zee-eend t.o.v. de situatie vóór de 
aanleg van Maasvlakte 2? 

ii. Zijn deze veranderingen toe te schrijven aan (veranderingen in) de 
voedselbeschikbaarheid (zie 2a) of zijn andere factoren van (groter) 
belang? 

c. Draagt het instellen van de rustgebieden specifiek voor de zwarte zee-
eend bij aan een gelijkblijvende potentiële functie van de Voordelta als 
foerageer- en rustgebied? 
i. Treden verandering op in verspreidingspatronen en het aantal 

vogeldagen van de zwarte zee-eend t.o.v. de situatie vóór de 
aanleg van Maasvlakte 2? 

ii. Zijn deze veranderingen toe te schijven aan de aanwezigheid van 
de rustgebieden die voor zwarte zee-eenden zijn ingesteld of ook 
aan andere factoren? 
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gedragsobservaties vanaf land (voor een gedetailleerde beschrijving zie Hoofdstuk 4 van 
Deel B van deze rapportage). 
Op dit moment zijn gegevens uit de T0 periode beschikbaar, en gegevens over de 
periode van april 2009 t/m augustus 2012. De resultaten van het T0 onderzoek hebben 
betrekking op de winters van 2004/2005 en 2005/2006 (Poot et al., 2006). 
Tevens is kennis over de ontwikkelingen in aantal zwarte zee-eenden in andere 
kustgebieden van belang om de ontwikkelingen in de Voordelta te kunnen relateren aan 
ontwikkelingen in andere deelpopulaties. Voor die vergelijking zijn monitoringresultaten 
van de Belgische kust en de kustwateren in het noorden van Nederland beschikbaar. 

5.2.2 Voedselaanbod 
Onderzoek naar het dieet van zwarte zee-eenden wordt uitgevoerd door van, op 
stranden aangespoelde, dode zee-eenden de maaginhouden te analyseren. Voor dit 
onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van een vrijwilligersnetwerk. 
In de winters van 2009-2012 zijn 35 zwarte zee-eenden verzameld langs de Nederlandse 
kust. Twee vogels uit 2005 en 2007, die eerder voor onderzoek waren ingevroren, 
werden aan de te onderzoeken eenden toegevoegd. Van deze 37 vogels bleken na 
sectie slechts 13 exemplaren (waarvan 4 uit de Voordelta) een bruikbare maaginhoud te 
bevatten en van die 13 vogels waren er slechts twee met een groot aantal resten (van 
>100 Ensis) in de maag. 
Verder is de beschikbaarheid van het geprefereerde dieet van belang. Om dit te bepalen 
zijn bemonsteringen van bodemdieren uitgevoerd in de Voordelta (zie Hoofdstuk 4). 
Op basis van kennis over het dieet van de zwarte zee-eend is aangenomen dat het 
voedselaanbod in de Voordelta bestaat uit de volgende selectie van schelpdieren, de 
Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus) met een schelplengte tussen 40 en 90 mm, 
de halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata), het nonnetje (Macoma balthica) en 
de rechtsgestreepte platschelp (Tellina fabula) met een schelplengte tussen 15 en 35 
mm. 

5.2.3 Verstoring 
Om mogelijke verstoring van zwarte zee-eenden in kaart te brengen, is het 
gebiedsgebruik door mensen in en rond de ingestelde rustgebieden in de Voordelta 
bepaald door land- en luchtwaarnemingen. Uit veldwaarnemingen blijkt dat de zwarte 
zee-eend voornamelijk wordt verstoord door gemotoriseerde scheepvaart. De 
verstoringsafstand hiervan is ongeveer 1 km. Daarom is het gebiedsgebruik in een 
bufferzone van 1 km rondom de rustgebieden ook meegenomen in de analyse. Voor de 
T0 periode zijn gegevens beschikbaar over het jaar 2005 en begin 2006 (Seegers et al., 
2006). In de periode 2009-2012 zijn volgens de planning iedere winterperiode (oktober-
april) tien, en iedere zomerperiode vijftien waarnemingsvluchten uitgevoerd, waarbij voor 
de zwarte zee-eend met name de verstoring in de winterperiode van belang is. 

5.2.4 Abiotiek 
Om de relevante abiotische omstandigheden in de Voordelta te beschrijven, worden 
metingen en modelschattingen gebruikt. De gebruikte methoden worden in detail 
beschreven in Hoofdstuk 5 van Deel B van deze rapportage. Abiotische factoren kunnen 
zowel direct als indirect een effect hebben op de eenden. Directe effecten hebben naar 
verwachting vooral te maken met de randvoorwaarden waaronder de eenden kunnen 
foerageren: diepte, stroming, golfslag zijn dan vermoedelijk de voornaamste factoren. 
Indirecte effecten werken vooral door via het voedselaanbod. 
Op dit moment zijn gegevens beschikbaar van medio 2004 tot medio 2012. De gegevens 
hebben betrekking op hydrodynamiek (o.a. stroomsnelheid, golfhoogte), morfologie 
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(diepte), fysisch-chemische parameters (o.a. saliniteit, watertemperatuur) en 
meteorologische gegevens. 

5.2.5 Vergelijkbaarheid meetperiodes 
De beginsituatie, de T0 vóór het nemen van de natuurcompensatiemaatregelen, is 
onderzocht in de periode 2004-2007. Voor de verschillende onderdelen is in 
verschillende jaren onderzoek verricht. Zo is de monitoring van zwarte zee-eenden 
uitgevoerd in de winters van 2005 en 2006 terwijl de bemonstering van bodemdieren 
uitgevoerd is in het najaar van 2004, 2005 en 2007. Monitoring van menselijke 
activiteiten, van belang voor de zwarte zee-eenden, is uitgevoerd in de winter van 2006. 
Ondersteunende abiotische gegevens zijn in detail beschikbaar vanaf half 2004. 
Voor de vergelijking van de periode vóór en na het instellen van het 
bodembeschermingsgebied is het van belang dat de abiotische omstandigheden die van 
invloed kunnen zijn op de ecologie van de Voordelta, in de T0 jaren niet sterk afwijken 
van de omstandigheden in de jaren 2009-2013. De T0 jaren worden gekenmerkt door 
zachte tot zeer zachte winters, met name 2007. De winters in de jaren 2009-2012 waren 
normaal (zie Hoofdstuk 4, Figuur 4.5) (www.knmi.nl). 

5.3 Resultaten 

5.3.1 Aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta 
Tijdens de nulmetingen in 2005-2006 waren maximaal ca. 10.000 zwarte zee-eenden 
(dagmaximum) aanwezig in de Voordelta. In de jaren 2008-2012 zijn maximaal ca. 5.200 
vogels geteld. De dalende aantallen worden ook weerspiegeld in het aantal vogeldagen. 
De aantallen eenden die in het voorjaar in de Voordelta verblijven zijn sterk gedaald, van 
ca. 360.000 vogeldagen in 2005 en ca. 460.000 vogeldagen in 2006, naar minder dan 
125.000 vogeldagen in de jaren 2009-2012. In de andere perioden van het jaar is geen 
duidelijke trend in vogeldagen opgetreden (Figuur 5.1). 
 

 
Figuur 5.1 Totaal aantal zee-eenddagen voor de zwarte zee-eend in de Voordelta tijdens de T0 seizoenen 

(periode 2004-2006) en de T1 seizoenen (periode 2009-2011). Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende rustgebieden ‘Bollen van het Nieuwe Zand’ (BVNZ), ‘Bollen van de 
Ooster’ (BVO) de ‘Hinderplaat’ (HIN), de ‘Slikken van Voorne’ (SV) en de ‘Verklikkerplaat’ (VK). 
WI=winter=dec-feb, VJ=voorjaar=maa-mei, ZO=zomer=jun-aug; NJ=najaar=sep-nov 
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5.3.2 Aantallen zwarte zee-eenden in andere kustgebieden 
In de jaren 2009-2012 zijn met vergelijkbare methoden tellingen van zwarte zee-eenden 
uitgevoerd langs de Hollandse kust (kop van Noord-Holland) en de kust van de 
Waddeneilanden. Het aantal zwarte zee-eenden in de Voordelta is slechts een klein deel 
van de aantallen die in de Nederlandse kustwateren verblijven. Met name in het 
kustgebied van de Waddeneilanden worden in het vroege voorjaar (maart-april) meer 
dan tien maal zo veel zwarte zee-eenden waargenomen als in de Voordelta (Figuur 5.2). 

 
Figuur 5.2 Aantallen zwarte zee-eenden in de maanden maart-april van 2009-2012 in de Nederlandse 

kustwateren 

5.3.3 Langjarige trend in aantallen zwarte zee-eenden 
De omvang van de populatie zwarte zee-eenden in de Nederlandse kustwateren heeft 
grote fluctuaties vertoond in de periode 1970-2011. Het hoogste aantal in de laatste 25 
jaar is geteld in 1993, met 134.000 zee-eenden ten noorden van de Waddeneilanden. 
Sindsdien zijn de aantallen gestaag gedaald (Smit et al., 2011). 
Het aantal zwarte zee-eenden in de Voordelta was de laatste drie decennia lager dan de 
aantallen die elders (voor de Noord-Hollandse kust en de Waddeneilanden) worden 
aangetroffen. In de Voordelta zijn de grootste aantallen waargenomen in de periode 
1970-1990 (10.000-30.000). Sindsdien zijn de aantallen aanzienlijk lager. Een dergelijk 
patroon wordt ook in de andere Nederlandse kustwateren waargenomen. Het maximale 
voorjaarsaantal zee-eenden in de Nederlandse wateren in de jaren 2009-2012 varieerde 
tussen 5.000-37.000. 
Ook in Belgische en Franse wateren is er de laatste decennia sprake van dalende 
aantallen in de overwinteringsgebieden. 

5.3.4 Gebiedsgebruik zwarte zee-eenden in de Voordelta 
Uit de waarnemingen van de verspreiding van de zwarte zee-eend in de Voordelta blijkt 
dat de eenden tijdens de nulmetingen vooral werden waargenomen voor de Kop van 
Schouwen en voor de Brouwersdam, deels binnen de begrenzing van de huidige 
rustgebieden Bollen van de Ooster en Bollen van het Nieuwe Zand. 
Sinds 2009 worden de eenden waargenomen voor de Brouwersdam en ten zuidwesten 
van de Kop van Schouwen, maar nauwelijks in de rustgebieden (Figuur 5.3). 
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De eenden verblijven in de relatief ondiepe delen van de Voordelta. Meer dan de helft 
van de eenden wordt waargenomen bij waterdieptes van 3-5 meter. 
In de jaren 2009, 2010 en 2011 is waargenomen dat zwarte zee-eenden ’s ochtends 
vroeg vliegend vanuit zuidwestelijke/westelijke richting in het Brouwersdam gebied 
arriveerden. In 2012 is dit niet waargenomen. 

 

 
Figuur 5.3 Cumulatieve verspreidingskaart van zwarte zee-eenden en eiders in de Voordelta tijdens de T0 

seizoenen (2004-2006) (boven) en de T1 (april 2009 t/m augustus 2012) 
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5.3.5 Dieet onderzoek en voedselaanbod voor zwarte zee-eenden 
Uit het onderzoek aan maaginhouden van aangespoelde zwarte zee-eenden blijkt dat de 
eenden voornamelijk Ensis spp. eten. De in de magen gevonden schelpen waren tussen 
de 20 en 90 mm lang, waarbij het grootste deel van de schelpen 40-60 mm (gemiddeld 
48 mm) lang was. 
De gegevens uit de bodemdierenbemonstering zijn gebruikt om het voedselaanbod voor 
zwarte zee-eenden in de Voordelta te beschrijven. Vijf soorten schelpdieren zijn 
beschouwd als de belangrijkste potentiële voedselbron voor zwarte zee-eenden: 
mesheften (40-90 mm lang), halfgeknotte strandschelpen, zaagjes, rechtsgestreepte 
platschelpen (15-35 mm) en nonnetjes. De gemiddelde biomassa van deze vijf soorten in 
bodembeschermingsgebied en referentiegebied (Figuur 4.8) vertoont geen significante 
verandering na het instellen van het bodembeschermingsgebied (Hoofdstuk 4). 
 
Geschiktheid van het voedsel 
Het voedselaanbod van zwarte zee-eenden wordt in sterke mate overheerst door de 
Amerikaanse zwaardschede Ensis directus. Het vermoeden bestaat dat deze soort 
minder geschikt is als voedsel voor de zwarte zee-eenden, omdat de schelpen lang en 
smal zijn. De schelpen zijn daardoor mogelijk lastiger te hanteren door de zee-eenden 
dan kleinere en rondere schelpen van andere soorten. Daarnaast bevat Ensis spp. ook 
relatief minder vlees (energie) per lengte-eenheid. 
Er is een tentatieve berekening gemaakt van de hoeveelheid schelpen van een bepaalde 
lengte die een eend dagelijks moet consumeren om aan de aangenomen 
energiebehoefte van 2200 kJ/dag te voldoen. Die schatting komt voor sommige soorten 
schelpdieren op hoge (>1500) aantallen schelpen per dag uit, afhankelijk van de lengte 
van de schelp. Voor soorten als halfgeknotte strandschelp en nonnetje is, bij schelpen 
van 25 mm lengte, inname van minder dan 1000 schelpen per dag voldoende. Met een 
zelfde aantal schelpen van de Amerikaanse zwaardschede kan worden volstaan als die 
minimaal 60 mm lang zijn (Tabel 5.1). 
Echter de gemiddelde lengtes van de prooisoorten die in 2011 in de Voordelta zijn 
aangetroffen wijken af van de lengtes in bovenstaande berekening, waardoor de 
geschatte hoeveelheden schelpen die geconsumeerd moeten worden voor de meeste 
soorten op >1500 schelpen/dag liggen. Alleen voor het zaagje Donax vittatus kan, bij een 
gemiddelde lengte van 29 mm, worden volstaan met een consumptie van ca. 800 
schelpen/dag. De Amerikaanse zwaardschede had een gemiddelde lengte van 92 mm. 
Gesteld dat de zwarte zee-eend deze lengte schelpen zou kunnen hanteren, dan zou 
volstaan kunnen worden met een consumptie van ca. 250 schelpen/dag. Echter, als de 
berekening gedaan wordt voor een consumptie van schelpen van 40-60 mm, wat het 
overgrote deel van het dieet lijkt te zijn, is een consumptie van ca. 900-3500 schelpen 
per dag nodig. 
In 2012 is waargenomen dat zwarte zee-eenden foerageerden op grote exemplaren 
stervende Amerikaanse zwaardschede, waarvan de schelp open stond en het vlees 
zichtbaar was, deels buiten de schelp hing of zelfs los op het sediment lag (Figuur 5.4). 
 
Verspreiding van het voedsel 
Uit de bemonstering van bodemdieren kan afgeleid worden waar in de Voordelta 
concentraties van Amerikaanse zwaardschede van de door zee-eenden geconsumeerde 
lengte voorkomen. Figuur 5.5 laat, voor het jaar 2011, zien dat er grote verschillen zijn 
tussen de verschillende deelgebieden in het aandeel schelpen van grootteklasse 40-90 
mm. In biomassa uitgedrukt, was het aandeel van die grootteklasse vooral hoog in 
deelgebied RefZRand (ten zuidoosten van rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand) en in 
deelgebied BB_zra (zuidelijk deel van het bodembeschermingsgebied). In andere delen 
van de Voordelta, zoals het zuidelijk referentiegebied voor de kust van Walcheren 
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(RefZuid) en ten westen van het bodembeschermingsgebied ter hoogte van het 
Haringvliet (RefWest_zrb) kwamen in 2011 ook relatief hoge aantallen Ensis voor, maar 
bestond het grootste deel van de biomassa uit schelpen >90 mm. 
Een vergelijking van het voorkomen van concentraties van Ensis van 40-60 mm en 
concentraties van zwarte zee-eenden in de jaren 2009-2011, laat zien dat in 2009-2010 
grote hoeveelheden Ensis van die lengte werden gevonden in het zuidelijk 
referentiegebied voor de kust van Walcheren (Figuur 5.6). In dit gebied zijn geen 
concentraties zwarte zee-eenden waargenomen. In het zuidelijk deel van het 
bodembeschermingsgebied vertoont het voorkomen van eenden wel enige 
overeenkomst met de verspreiding van Ensis van 40-60 mm. 
 
Tabel 5.1 Voor potentiële prooisoorten van de zwarte zee-eend, het geschatte asvrij drooggewicht (g), de 

energie-inhoud per gram en per individu, en de geschatte benodigde consumptie door de 
zwarte zee-eend bij een energie behoefte van 2200 kJ/dag, in relatie tot de schelplengte. 
Vetgedrukt: de gemiddelde lengte van Ensis schelpen aangetroffen in de magen van zwarte 
zee-eenden. Geel gemarkeerd: de gemiddelde lengte van schelpen in de Voordelta in 2011. 
* aanname: voor alle lengten en soorten geldt een omrekeningsfactor van 21,67 kJ/g AFDW 

 
Soort Lengte AFDW kJ/g* kJ/prooi schelpen/dag 
Ensis directus 30 0,0112 21,67 0,2431 9050 

40 0,0289 21,67 0,6260 3515 
48,47 0,0543 21,67 1,1771 1869 

60 0,1096 21,67 2,3744 927 
80 0,2822 21,67 6,1143 360 

100 0,5877 21,67 12,7345 173 
Spisula subtruncata 
 

20 0,0535 21,67 1,1599 1897 
25 0,1037 21,67 2,2462 979 
30 0,1779 21,67 3,8545 571 

Macoma baltica 
 

15 0,0230 21,67 0,4977 4420 
20 0,0683 21,67 1,4810 1485 
25 0,1592 21,67 3,4506 638 

Donax vittatus 20 0,0456 21,67 0,9889 2225 
25 0,0802 21,67 1,7382 1266 
30 0,1272 21,67 2,7557 798 

Tellina fabula 15 0,0129 21,67 0,2787 7893 
20 0,0297 21,67 0,6447 3413 
25 0,0570 21,67 1,2354 1781 

 

   
Figuur 5.4 Foto-impressie van massale sterfte van zwaardschedes in de Voordelta. Foto’s genomen op 28 

februari 2012. (Foto’s: W. Lengkeek) 
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Figuur 5.5 Links: Relatieve aandeel van drie volgende lengteklassen (<40 mm, 40-90 mm en >90 mm) 

van de Amerikaanse zwaardschede in de zeven deelgebieden van het bodemdierenonderzoek 
met betrekking tot biomassa en dichtheid, in 2011. (Voor locaties deelgebieden, zie Figuur 4.1). 
Rechts: Dichtheid van Ensis spp. (alle lengteklassen) in 2011 
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Figuur 5.6 Links: De verspreiding van de zwarte zee-eend, weergegeven in het totaal aantal vogeldagen 

per gridcel van 1*1 km, in 2009, 2010 en 2011. Rechts: Dichtheid van Ensis spp. in de 
lengteklasse 40-60 mm per gridcel, in 2009, 2010 en 2011 
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Figuur 5.7 Cumulatief verspreidingsbeeld (T1) van scheepvaart, eidereenden en zwarte zee-eenden in de 

Voordelta tijdens winter en voorjaar (oktober-april). Alleen de gegevens die tijdens 
vliegtuigtellingen (integraal) zijn geregistreerd, zijn weergegeven 

5.3.6 Verstoring zwarte zee-eenden 
Uit de waarnemingen van zwarte zee-eenden blijkt dat de eenden zich in de jaren 2009-
2012 voornamelijk buiten de rustgebieden Bollen van de Ooster en Bollen van het 
Nieuwe Zand bevonden, dit in tegenstelling tot de T0 jaren toen hoge concentraties 
zwarte zee-eenden juist wel op de plek van de huidige rustgebieden werden 
waargenomen (zie Deel B Hoofdstuk 6). 
Uit een cumulatief beeld van alle land- en luchtwaarnemingen van scheepvaart in de 
Voordelta blijkt, dat de scheepvaart zich concentreert in de diepere delen van de 
Voordelta, zoals de geul voor Walcheren naar de Westerschelde, de vaarroute naar de 
Roompotsluis en naar Stellendam. Daarnaast is er uiteraard veel scheepvaartverkeer 
waargenomen in verband met de aanleg van Maasvlakte 2 (Figuur 5.7). 
 
De zwarte zee-eenden concentreren zich in de ondiepe gebieden, buiten de gebieden 
waar de meeste scheepvaart wordt waargenomen. De verstoringsintensiteit in de 
rustgebieden in de Voordelta kan geschat worden door waarnemingen van menselijke 
activiteiten te combineren met een verstoringsindex die een maat is voor de relatieve 
gevoeligheid voor die verschillende activiteiten (Krijgsveld et al. 2008). De zo berekende 
verstoringsimpact geeft de cumulatieve kans op een verstoring weer, gewogen voor de 
gevoeligheid van zwarte zee-eenden voor de verschillende activiteiten. 
De berekende verstoringsintensiteiten laten zien dat de verstoring van zee-eenden in het 
rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand gering is (ook in de T0), in Bollen van de Ooster 
is de verstoring in de winters van 2010-2012 aanmerkelijk lager dan in de T0 (Figuur 5.8). 
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Figuur 5.8 Berekende verstoringsimpact in de rustgebieden Bollen van de Ooster (links) en Bollen van het 

Nieuwe Zand (rechts) inclusief een bufferzone van 1 km, tijdens de maanden oktober-maart in 
de T0 jaren en in 2010-2012. Let op verschillen in schaal 

5.4 Discussie 

5.4.1 Ontwikkeling in aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta 
Het aantal zwarte zee-eenden dat in de winter en vooral in het vroege voorjaar in de 
Voordelta verblijft, is de laatste jaren aanmerkelijk lager dan in winters in de T0 
(2004/2005, 2005/2006). Dit patroon past in een langjarige trend van dalende aantallen in 
de Voordelta. Ook elders in Nederland neemt het aantal zwarte zee-eenden af (zie 
Hoofdstuk 2). Het aantal zwarte zee-eenden in de Voordelta vormt bovendien slechts een 
kleine fractie van het totale aantal dat wordt aangetroffen langs de kust van Frankrijk tot 
aan de Waddenzee. De grootste aantallen zwarte zee-eenden worden aangetroffen in 
Duitse en Deense wateren. De totale aantallen overwinterende eenden langs de NW 
Europese kust wordt geschat op 1,5 miljoen vogels. Dit alles schept het beeld dat kleine 
veranderingen in de verspreiding van zee-eenden in NW Europa al snel kunnen leiden tot 
grote aantalsfluctuaties in de Voordelta. 

5.4.2 Relatie met het voedselaanbod 
In de Voordelta, evenals in de rest van de Nederlandse kustwateren, vormt de 
Amerikaanse zwaardschede het grootste deel van de biomassa aan schelpdieren 
(Goudswaard et al., 2012). Op basis van de resultaten van maaganalyses van 
aangespoelde zwarte zee-eenden, wordt er van uitgegaan dat de eenden schelpen met 
een lengte tussen de 20-90 mm, en bij voorkeur in de lengteklasse 40-60 mm eten. Er 
wordt van uitgegaan dat langere schelpen door de eenden niet geconsumeerd kunnen 
worden. Dit beperkt de hoeveelheid geschikt voedsel in de Voordelta, omdat soms hoge 
dichtheden van de zwaardschede voorkomen die vooral bestaan uit grotere schelpen. 
Daarnaast maken diepte en stroming sommige schelpdierbestanden mogelijk 
onbereikbaar voor de eenden, zoals de bestanden die voor de kust van Walcheren lagen 
in 2009 en 2010. Opvallend hierbij is overigens dat de zwarte zee-eenden in de 
kustwateren bij de Waddeneilanden in dieper water (5-15 m) lijken te foerageren dan in 
de Voordelta. 
Algemeen wordt aangenomen dat de Amerikaanse zwaardschede minder geschikt is als 
voedsel voor de zwarte zee-eend, vanwege de door de lengte lastig te hanteren schelp, 
en de ongunstige verhouding tussen schelplengte en energie-inhoud. Andere schelpen 
die als mogelijke prooien dienen (halfgeknotte strandschelp, zaagje, nonnetje, 
rechtsgestreepte platschelp) zijn kleiner en ronder. Tentatieve berekeningen laten zien 
dat van die soorten met minder en kleinere schelpen evenveel energie geconsumeerd 
kan worden als met betrekkelijk grote aantallen van de Amerikaanse zwaardschede. Het 
is echter wel zo dat ook van die “geschikte” soorten grote hoeveelheden schelpen 
(>1500/dag) gegeten moeten worden, uitgaande van de gemiddelde lengte van deze 
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soorten in de Voordelta. Mogelijk kunnen de zee-eenden selectief grotere schelpen 
foerageren, maar dat betekent dat de beschikbare hoeveelheid geschikt voedsel beperkt 
is. De waarneming dat zee-eenden ook vlees van stervende of dode Ensis eten, 
compliceert het beeld over het dieet van de zwarte zee-eend. Wintersterfte van Ensis is 
overigens een veel voorkomend fenomeen. In 2012 was de sterfte in de Voordelta wel 
opvallend hoog (Goudswaard et al., 2012). 
Ook bij de Waddeneilanden, waar hogere aantallen zwarte zee-eenden zijn 
waargenomen, vormt de Amerikaanse zwaardschede het overgrote deel van de 
biomassa. 
De totale biomassa van de prooien van de zwarte zee-eenden in de Voordelta is niet 
significant veranderd ten opzichte van de T0 (zie Hoofdstuk 4). Wel is duidelijk dat er van 
jaar tot jaar grote verschillen op kunnen treden. 
Geconcludeerd moet worden dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat de dalende 
aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta gerelateerd zijn aan een verandering van 
het voedselaanbod ten opzichte van de T0. 

5.4.3 Relatie met verstoring 
De aangewezen rustgebieden worden deels door de zwarte zee-eenden gebruikt, maar 
concentraties eenden worden ook waargenomen in andere delen van de Voordelta, in 
het bijzonder in het gebied ten zuidoosten van de Bollen van het Nieuwe Zand. In het 
algemeen worden concentraties van eenden waargenomen buiten de geulen en diepere 
gebieden waar de scheepvaart zich concentreert. 
De verstoring in de rustgebieden lijkt gering, en afgenomen ten opzichte van de T0. Bij de 
vergelijking met de T0 moet wel rekening worden gehouden met het beperkte aantal 
waarnemingen dat in de T0 is gedaan. 
Nader onderzocht moet worden in hoeverre verstoring, dan wel andere factoren 
(stroming, diepte) van invloed zijn op de beschikbaarheid van voedsel voor de zwarte 
zee-eend. Het gaat dan om concentraties van schelpen van de geschikte afmetingen 
waar geen eenden worden waargenomen. 
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6 MEP vraag 3/4: Compensatie verlies foerageergebied 
grote stern en visdief 

6.1 Inleiding 
De derde en vierde evaluatievraag in het MEP Natuurcompensatie Voordelta hebben 
betrekking op de compensatie van het verlies aan foerageergebied van de grote stern en 
de visdief als gevolg van Maasvlakte 2. Het monitoringprogramma richt zich op het 
vaststellen van veranderingen in aantallen foeragerende grote sterns en visdiefjes en het 
gebiedsgebruik in de Voordelta, het broedsucces en de verstoring als gevolg van het 
instellen van de rustgebieden. 
 

 
 
De vragen die centraal staan, zijn hoe de aantallen sterns en het gebiedsgebruik zich 
ontwikkelen in relatie tot de vermindering van verstoring na het instellen van de 
rustgebieden, en hoe het broedsucces zich ontwikkelt in relatie tot het voedselaanbod. 
Het monitoren van de aantallen sterns in de Voordelta in voorjaar en zomer en de 
ruimtelijke verspreiding van de sterns, geven inzicht in het gebiedsgebruik en het belang 
van de rustgebieden. Tegelijkertijd worden menselijke activiteiten in en rondom de 
rustgebieden gemonitord. De mogelijke effecten van veranderingen in het voedselaanbod 
worden gevolgd via monitoring van dieet en broedsucces. 

6.2 Methodiek, bemonstering en beschikbare gegevens 

6.2.1 Grote stern en visdief aantallen 
De ontwikkelingen (aantallen, gebiedsgebruik, verspreiding) van grote stern en visdief in 
de Voordelta worden onderzocht door middel van vliegtuigtellingen, waarnemingen aan 
gezenderde vogels en landwaarnemingen (voor een gedetailleerde beschrijving zie 
Hoofdstuk 4 van Deel B van deze rapportage). Tijdens het zomerhalfjaar, wanneer sterns 

MEP vraag 3: Wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern als gevolg 
van het ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
 
MEP vraag 4: Wordt het verlies aan foerageergebied van de visdief als gevolg van 
het ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd? 
 
Binnen het MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn voor deze hoofdvragen drie 
subvragen geformuleerd. Alleen de laatste twee subvragen (b en c) hebben 
betrekking op de monitoring van de natuurcompensatie van de Voordelta: 
 

b Leidt het instellen van het bodembeschermingsgebied tot een gelijkblijvende 
potentiële functie van de Voordelta voor de grote stern/visdief in termen van 
voedselbeschikbaarheid? 
i) Treden veranderingen op in verspreidingspatronen en het aantal 

vogeldagen van de grote stern/visdief t.o.v. de situatie vóór de aanleg van 
Maasvlakte 2? 

ii) Zijn deze veranderingen toe te schrijven aan (veranderingen in) de 
voedselbeschikbaarheid of zijn andere factoren van (groter) belang? 

c Leidt het instellen van de rustgebieden tot een toename van het aantal op 
platen rustende grote sterns/visdief en zo ja, is deze verandering toe te 
schrijven aan de aanwezigheid van de rustgebieden of ook aan andere 
factoren? 
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in het gebied aanwezig zijn, wordt het gebiedsgebruik binnen de Voordelta vastgelegd, 
met speciale nadruk op gebruik van de platen in verband met de instelling van 
rustgebieden. 
Op dit moment zijn gegevens uit de T0 periode beschikbaar, en gegevens over de 
periode van april 2009 t/m augustus 2012. De resultaten van het T0 onderzoek hebben 
betrekking op voorjaar en zomer van 2005 en 2006 (Poot et al., 2006). 
Tevens is kennis over de ontwikkelingen in aantallen in broedkolonies elders van belang 
om de ontwikkelingen in de Voordelta te kunnen relateren aan ontwikkelingen in andere 
broedkolonies. Voor die vergelijking zijn monitoringresultaten van de ZW Delta en de 
Belgische kust beschikbaar. 

6.2.2 Voedselaanbod 
Bij voedselspecialisten zoals sterns zijn veranderingen in de dieetsamenstelling, het 
foerageergedrag of de foerageerduur sterk indicatief voor veranderingen in de 
voedselbeschikbaarheid in het foerageergebied. De voedselecologie van de sterns wordt 
onderzocht door waarnemingen in broedkolonies. Metingen aan broedkolonies in de 
Voordelta zijn gestart in 2009. Gegevens uit nulmetingen zijn afwezig. Wel zijn gegevens 
beschikbaar uit de periode 1997-2008 van een ‘referentie kolonie’ in Zeebrugge (België). 
In 2009 en 2010 is onderzoek uitgevoerd in broedkolonies van de grote stern in het 
Haringvliet (Scheelhoek). In 2011 waren in deze kolonie slechts 6 broedparen aanwezig, 
en is daarom onderzoek verricht in een kolonie in de Grevelingen (Markenje). In 2012 is 
in zowel Scheelhoek als Markenje gemonitord. Onderzoek aan de visdief is uitgevoerd in 
diverse kolonies in Haringvliet, Grevelingen, op de Maasvlakte en op het visdiefeiland in 
de Slufter. 
Hiermee worden seizoensgebonden en jaarlijkse veranderingen in de samenstelling van 
het voedsel van zowel oudervogels als kuikens gemeten, en de effecten daarvan op de 
groei en overleving van de kuikens en het foerageergedrag van oudervogels. Dieet en 
foerageergedrag worden vergeleken met die in een referentiekolonie (Zeebrugge). 
Uit de najaarsbemonsteringen met de bodemschaaf in het bodemdierenonderzoek 
komen gegevens beschikbaar over de bestanden van zandspieringen, en andere 
mogelijke voedselbronnen. De bemonsteringen van het visonderzoek kunnen slechts 
zeer beperkt gebruikt worden voor aanvullende informatie over relevante vissoorten. 
Aanvullend onderzoek is uitgevoerd aan pelagische vis op locaties waar grote sterns 
actief foerageerden. 

6.2.3 Verstoring 
Gegevens van veldwaarnemingen (landwaarnemingen en luchtwaarnemingen) zijn 
gebruikt om het gebiedsgebruik rond de ingestelde rustgebieden in beeld te brengen. In 
kaarten is het waargenomen gebruik ruimtelijk weergegeven, waarbij vooral het 
plaatbezoek een belangrijke verstoring vormt voor sterns. Voor de T0 periode zijn 
gegevens beschikbaar over het jaar 2005 (Seegers et al., 2006). Voor de sterns is met 
name verstoring in de periode april-september van belang. Er wordt uitgegaan van een 
verstoringsafstand voor plaatbezoek van ongeveer 250 m (pers. obs. M. Poot). Daarom 
is het gebruik in een bufferzone van 250 m rondom de rustgebieden ook meegenomen in 
de analyses. 

6.2.4 Abiotiek 
Metingen en modelschattingen worden gebruikt om de relevante abiotische 
omstandigheden in de Voordelta te beschrijven. De gebruikte methoden worden in detail 
beschreven in Hoofdstuk 5 van Deel B van deze rapportage. 
Op dit moment zijn gegevens beschikbaar van medio 2004 tot medio 2012. 



 

 
1200672-000-ZKS-0039, 8 juli 2013, definitief 
 

 
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Jaarrapport 2012 Deel A 
 

111 van 131 

De gegevens hebben betrekking op hydrodynamiek (o.a. stroomsnelheid, golfhoogte), 
morfologie (diepte), fysisch-chemische parameters (o.a. saliniteit, watertemperatuur) en 
meteorologische gegevens. Abiotische factoren (bijv. stroming, doorzicht) kunnen 
indirect, via effecten op het voedselaanbod, van belang zijn; dit speelt waarschijnlijk op 
een ruimtelijke schaal waarvoor de metingen en modelschattingen uit dit programma te 
weinig resolutie hebben. Directe abiotische effecten hebben naar verwachting vooral te 
maken met weersomstandigheden tijdens de broedperiode. 

6.2.5 Vergelijkbaarheid meetperiodes 
De uitgangssituatie, de T0 vóór het nemen van de natuurcompensatiemaatregelen, is 
onderzocht in de periode 2004-2007. Voor de verschillende onderdelen is in 
verschillende jaren onderzoek verricht. Monitoring van sterns is uitgevoerd in de zomers 
van 2005 en 2006. Monitoring van menselijke activiteiten, van belang voor de sterns, is 
uitgevoerd in 2005. Ondersteunende abiotische gegevens zijn in detail beschikbaar vanaf 
half 2004. 
Voor de vergelijking van de periode vóór en na het instellen van het 
bodembeschermingsgebied is het van belang dat de meteorologische omstandigheden 
die van invloed kunnen zijn op de ecologie van de Voordelta in de T0 jaren niet sterk 
afwijken van de omstandigheden in de jaren 2009-2013. Voor sterns is vooral het weer 
tijdens de broedperiode (mei-juni) van belang. In 2010 was deze periode relatief koud 
(gemiddelde luchttemperatuur 11,4 ºC) in vergelijking met de andere jaren uit de 
meetperiode (12,1-13,2 ºC). 

6.3 Resultaten 

6.3.1 Verspreiding van grote stern en visdief in de Voordelta 
Tijdens het zomerhalfjaar wanneer sterns in de Voordelta aanwezig zijn, zijn de aantallen 
en het gebiedsgebruik binnen de Voordelta vastgelegd. Speciale aandacht wordt besteed 
aan de aantallen rustend op platen vanwege de mogelijke verstoring door plaatbezoek in 
de ingestelde rustgebieden. In de verspreidingskaarten worden daarom vogels 
geassocieerd aan de platen apart onderscheiden. Platen betreffen ‘zandlichamen’ die 
geen verbinding hebben met de kust en het betreft hier zowel vogels rustend op de 
platen als vogels foeragerend in de waterlijn of de ondieptes geassocieerd aan de platen. 
De kustgeassocieerde vogels hebben hier in de meeste gevallen betrekking op vogels 
die in de waterlijn van de kust of voor de Haringvlietsluizen foerageren (met name 
visdiefjes). 
Een cumulatief verspreidingspatroon in de T0 en per jaar in de periode 2009-2012 is voor 
beide soorten weergegeven in Figuur 6.1, 6.2 en 6.3. 
 

 
Figuur 6.1a Cumulatieve verspreiding van grote stern in april-september van de T0 (2005 en 2006) 
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Figuur 6.1b Cumulatieve verspreiding van visdief in april-september van de T0 (2005 en 2006) 
 

 
Figuur 6.2 Cumulatieve verspreiding van grote stern in april-september van de T1 (2009-2012) 
  



 

 
1200672-000-ZKS-0039, 8 juli 2013, definitief 
 

 
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Jaarrapport 2012 Deel A 
 

113 van 131 

 
 

 

 
Figuur 6.3 Cumulatieve verspreiding van visdief in april-september van de T1 (2009-2012) 
 
Het merendeel van de grote concentraties van de grote stern betreft sterns die op platen 
rusten (Figuur 6.4a). Tijdens de aanleg van Maasvlakte 2 in 2009 werden zandeilanden 
van de Tweede Maasvlakte door met name grote sterns gebruikt. In 2010 is dit niet meer 
waargenomen, vermoedelijk door de toename in menselijke activiteit op de Tweede 
Maasvlakte. De andere gebruikte platen liggen in de rustgebieden Bollen van de Ooster 
en Hinderplaat, en daarnaast gaat het om de Verklikkerplaat en platen bij de Banjaard en 
voor de Kop van Schouwen. In dit laatste gebied gaat het zowel om concentraties vogels 
die op platen rusten, als om concentraties foeragerende vogels. Dit beeld komt overeen 
met de nulmeting. 
Visdiefjes worden rustend op de verschillende platen in de Voordelta aangetroffen 
(Figuur 6.4b). In tegenstelling tot de grote stern, die over grote afstanden in de Voordelta 
en het kustgebied foerageert, foerageert de visdief vooral bij de monding van het 
Haringvliet. Ook het kustgebied bij Maasvlakte 2 lijkt voor visdief aantrekkelijk als 
foerageergebied. 
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Figuur 6.4a Aantallen grote sterns in de rustgebieden, per telling in 2009, 2010, 2011 
 

 
Figuur 6.4b Aantallen visdiefjes in de rustgebieden, per telling in 2009, 2010, 2011 
 
In 2012 is bij een aantal grote sterns met kuikens, afkomstig uit de kolonie in het 
Haringvliet, een GPS logger aangebracht. Dit bood de mogelijkheid om de duur en de 
gevolgde route van foerageertochten vast te leggen. Van 6 van de 10 vogels die met een 
GPS logger waren uitgerust, zijn bruikbare gegevens over foerageertochten vastgelegd. 
In totaal zijn 34 foerageertochten van deze 6 vogels vastgelegd, waarvan 15 tochten 
compleet waren, van vertrek uit de broedkolonie tot terugkeer in de kolonie. 
Meer dan 80% van de foerageertochten is langer dan 20 km, waarvan een klein deel (ca. 
15% van alle tochten) 60-100 km lang. Figuur 6.5 geeft alle vastgelegde 
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Figuur 6.5 Kaart met alle vastgelegde tochten van grote sterns. De groene lijn is de grens van het Natura 

2000-gebied Voordelta, het gearceerde deel is het bodembeschermingsgebied met daarbinnen 
de groengekleurde rustgebieden. De gele bolletjes geven rustende vogels aan, rode 
foeragerende en oranje pendelende vogels 

 
foerageertochten weer. Van de vastgelegde foerageertochten strekt 40% zich uit tot 
buiten het bodembeschermingsgebied, 20% van de tochten strekt zich uit tot buiten de 
Voordelta. Gemiddeld werd ongeveer de helft van de tijd van de foerageervluchten 
besteed aan vliegen van of naar de broedkolonie, 39% van de tijd werd besteed aan 
foerageren en 11% van de tijd (van een gemiddelde foerageertijd van 67 minuten) werd 
gebruikt om te rusten. 

6.3.2 Dieet grote stern en visdief 
Uit waarnemingen in de broedkolonies blijkt dat het overgrote deel van de prooien die 
worden aangevoerd als voedsel voor de kuikens van grote sterns, bestaat uit 
haringachtigen (haring en sprot), zie Figuur 6.6. 
De lengte van de prooien die worden aangevoerd, neemt toe naarmate de kuikens ouder 
worden. Er zijn verschillen tussen jaren en tussen kolonies in de prooilengte die wordt 
aangevoerd, en in de aanvoerfrequentie van prooien. 
Het dieet van volwassen grote stern is onderzocht door faeces te analyseren. Uit die 
gegevens blijkt het dieet van volwassen grote stern sterk te kunnen variëren. Het 
grootste aandeel in het voedsel wordt gevormd door haringachtigen en zandspiering. 
Soms kunnen polychaeten (Nereis spp.) een groot deel van het dieet vormen (mogelijk 
als resten uit de maag van prooivissen?). Kreeftachtigen worden slechts in geringe mate 
in het dieet aangetroffen (Figuur 6.7). 
Waarnemingen in de broedkolonie Scheelhoek laten zien dat het dieet van visdief 
kuikens sterk kan verschillen tussen jaren (Figuur 6.8). In sommige jaren vormt 
haring/sprot meer dan de helft van het dieet (2011, 2012), in andere jaren is het aandeel 
zoetwatervis meer dan 2/3 (2009, 2010). 
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Uit een vergelijking van de diëten van kuikens en volwassen grote sternen bleek dat de 
volwassen dieren gemiddeld kleinere haringachtigen eten dan de kuikens. 
Bemonsteringen van de pelagische vis op locaties waar grote sterns aan het foerageren 
waren, gaven aan dat de mediane lengte van haring in het veld kleiner is dan de lengtes 
die de kuikens als voedsel krijgen. Dit kan er op wijzen dat de foeragerende sterns op dat 
moment voor zich zelf aan het foerageren waren en niet bezig waren om voedsel voor 
jongen te verzamelen, of dat de sterns een strategie hanteren om kleine prooien zelf te 
eten en alleen grotere prooien naar de jongen te brengen. Het kan echter ook 
veroorzaakt worden doordat de bemonsteringsmethode de aanwezige pelagische vis niet 
representatief bemonstert. 
De bemonsteringen van de demersale vis in de Voordelta (Hoofdstuk 4), zijn uitgevoerd 
met een garnalenkor. Hoewel daarmee ook haring en sprot worden gevangen, is de 
methodiek niet geschikt om kwantitatieve uitspraken te doen over dichtheden en 
afmetingen van deze soorten, of over verschillen in aanbod van deze prooivissen voor 
sternen tussen verschillende delen van de Voordelta. 

6.3.3 Relatie tussen dieet en broedsucces 
Het broedsucces in de grote sternkolonies in de jaren 2009-2012 varieert tussen 0,45-
0,85 jongen/paar. Het broedsucces in de kolonie Markenje in 2011 was hoog (0,85) in 
vergelijking met 2012 (0,54) en met de kolonie Scheelhoek in 2009-2012 (0,45-0,57). 
Het broedsucces van de visdiefkolonies vertoonde grote verschillen tussen jaren en 
kolonies. In sommige jaren is het broedsucces nul (d.w.z geen uitvliegende jongen), als 
gevolg van predatie of slecht weer. In het algemeen is het broedsucces in de 
onderzochte kolonies in het Deltagebied lager (0-1,2) dan in Zeebrugge (mediaan 1,0, 
range 0-2,2). 
Er zijn aanwijzingen dat het broedsucces deels gerelateerd is aan het aandeel van 
haringachtigen in het dieet van de kuikens. 
Het voedsel dat naar een broedkolonie wordt aangevoerd, hangt af van de 
foerageerbeslissingen die de sterns maken. Daarbij spelen naast het kwantitatieve 
aanbod van de verschillende soorten prooivissen ook een kwaliteitsaspect, omdat grotere 
prooien meer energie leveren, maar de geschikte afmeting van de prooi ook afhangt van 
de leeftijd van de kuikens (de prooi moet wel ingeslikt kunnen worden). De foerageerduur 
die nodig is om bepaalde prooien te kunnen aanvoeren is eveneens van belang in de 
afweging tussen verschillende alternatieven. 
Op basis van de waargenomen foerageerduren voor de drie onderzoeksjaren op 
Scheelhoek, en de energie-inhoud van verschillende soorten prooien is een 
modelberekening gemaakt van de maximaal mogelijke energie-inname van kuikens van 
grote stern. Uit die berekeningen kon worden afgeleid dat in de eerste levensweken van 
grote sternenkuikens, een dieet van alleen zandspiering onvoldoende is om de groei te 
onderhouden. Met haring in het dieet kan over een grotere variëteit van prooilengtes 
voldoende voedsel worden aangevoerd om de groei te onderhouden. In de latere 
levensfase van de kuikens wordt de keuzemogelijkheid iets groter. 
De modelbenadering maakt duidelijk dat sterns, als voedselspecialisten, voor hun 
broedsucces van verschillende factoren afhankelijk zijn. Er zijn maar een paar echte 
prooisoorten (haringachtigen of zandspiering), die zich in het bovenste deel van de 
waterkolom moeten bevinden, op niet te grote afstand van de broedkolonie, met een 
minimale lengte vanwege de energiebehoefte van de kuikens en een maximale lengte 
vanwege de afmeting van prooien die de kuikens kunnen eten (Figuur 6.9). De marge 
tussen de kleinste en grootste prooien is met name voor jonge kuikens vrij klein. 
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Figuur 6.6 Samenstelling van het dieet van grote stern kuikens in de broedkolonies van Scheelhoek en 

Markenje in 2009-2012, in vergelijking met de kolonie in Zeebrugge in de periode 2001-2007 
 

 
Figuur 6.7 Dieetsamenstelling van volwassen grote stern in de kolonie in Zeebrugge (2001-2011), 

Scheelhoek (Haringvliet) in 2009, 2010 en 2012 en Markenje (Grevelingen) in 2010-2012 
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Figuur 6.8 Samenstelling van het dieet van visdief kuikens in de onderzochte kolonies in het Deltagebied 
 

 
Figuur 6.9 Schematische voorstelling van de verschillende beperkingen die de prooikeuze van grote 

sterns beïnvloeden 

6.3.4 Verstoring grote stern en visdief 
Uit vliegtuigwaarnemingen blijkt dat rustende grote sterns worden waargenomen op de 
platen in de rustgebieden Hinderplaat en Bollen van de Ooster, maar ook elders in de 
Voordelta zoals de Maasvlakte, en platen bij de Kop van Schouwen. Gegevens over het 
gebruik van de platen door volwassen en juveniele sterns in de zomermaanden moeten 
nog uitgewerkt worden. 
Uit de waarnemingen van menselijk gebruik valt op, dat de rustgebieden niet vrij zijn van 
verstoring. Plaatbezoek (Figuur 6.10) en surfers zijn de meest voorkomende activiteiten 
op de Hinderplaat en de Bollen van de Ooster in de zomermaanden, wanneer de platen 
als rustgebied voor sterns van belang zouden kunnen zijn. De verstoringsintensiteit op 
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verschillende plaatsen in de Voordelta kan geschat worden door waarnemingen van 
menselijke activiteiten te combineren met een verstoringsindex die een maat is voor de 
relatieve gevoeligheid voor die verschillende activiteiten (Krijgsveld et al. 2008). De zo 
berekende verstoringsimpact geeft de cumulatieve kans op een verstoring weer, 
gewogen voor de gevoeligheid van sterns voor de verschillende activiteiten. Uit de 
omrekening van de waargenomen activiteiten naar een verstoringsintensiteit blijkt dat de 
verstoringen zich vooral concentreren bij de kust van Goeree en Voorne en de 
Brouwersdam (Figuur 6.11). Vergelijking van de verstoringsintensiteit in de jaren in de T0 
(2005) met die in 2009-2012 laat zien dat de verstoring in het rustgebied Hinderplaat is 
afgenomen. De reden hiervoor is waarschijnlijk het verdwijnen van een opstapplaats voor 
kitesurfers bij het Slufterstrand. In het rustgebied Bollen van de Ooster lijkt de verstoring 
juist toegenomen door toenemende aantallen surfers (Figuur 6.12). De relatie tussen 
verstoringsintensiteit en de aantallen met juvenielen rustende sterns dient nog nader 
geanalyseerd. Aanvullend onderzoek wijst er op dat het merendeel van de uitgevlogen 
sterns maar kortstondig in de Voordelta verblijft. 
 

 
Figuur 6.10 Waargenomen plaatbezoek in T1 (2009, 2010, 2011 en 2012) in het voor sterns relevante 

seizoen (april – september) 
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Figuur 6.11 Verstoringsintensiteit in de Voordelta tijdens het stern seizoen (april-september) in 2009-2012 
 

  
Figuur 6.12 Verstoringsintensiteit in de rustgebieden Hinderplaat (links) en Bollen van de Ooster (rechts), 

tijdens het stern seizoen (april-september) in de T0 en T1 jaren 
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6.4 Discussie 

6.4.1 Ontwikkeling in aantallen sterns in de Voordelta 
Gegevens over het aantal vogeldagen van grote stern en visdief zijn nog in bewerking. 
De ontwikkeling van het aantal broedparen van grote stern en visdief in de ZW Delta 
sinds 2002 is min of meer stabiel (zie Hoofdstuk 2). 

6.4.2 Relatie met het voedselaanbod 
Voor het broedsucces van de grote stern en visdief blijken verschillende factoren van 
belang. Allereerst speelt een aantal zaken in de broedkolonies zelf, zoals de vegetatie-
ontwikkeling in de kolonies en het optreden van predatie die het broedsucces negatief 
kunnen ontwikkelen. Daarnaast kan slecht weer de groei en overleving van de kuikens 
nadelig beïnvloeden. En, in relatie tot de situatie in de Voordelta, lijkt het voedselaanbod 
daar, zowel kwantitatief als kwalitatief, van grote invloed. Uit het monitoringonderzoek in 
dit project komt naar voren dat de groei van kuikens van grote stern en visdief afhankelijk 
is van het feit of energierijke vis van de juiste afmeting met een voldoende frequentie kan 
worden aangevoerd door de ouders. Of die aanvoer mogelijk is, hangt sterk af van de 
omstandigheden in de Voordelta, nl. of pelagische vis als haring en sprot van de juiste 
lengte aanwezig is op foerageerlocaties. Het instellen van het 
bodembeschermingsgebied en het uitsluiten van boomkorvisserij >260 pk is niet van 
invloed op deze pelagische vis. Zandspiering die als alternatieve prooi dient, zou mogelijk 
wel beïnvloed kunnen worden door de bodemberoerende visserij. Zandspiering wordt 
kwantitatief bemonsterd in de bemonstering van bodemdieren met de bodemschaaf, 
maar dit is in de T0 niet gebeurd. In het vis-onderzoek is het bemonsteringstuig niet 
geschikt voor kwantitatieve bemonstering. Er is geen significant verband vastgesteld 
tussen de instelling van het bodembeschermingsgebied en de dichtheid van zandspiering 
(zie Hoofdstuk 4). Wel is er een significant negatieve correlatie tussen visserij-intenstiteit 
en dichtheden van zandspiering. Onzeker is echter of hier sprake is van een causaal 
verband. 
 
Volwassen grote sterns eten ook benthisch voedsel (Nereis) dus mogelijk zou er een 
relatie tussen het uitsluiten van boomkorvisserij >260 pk BBG en de conditie van 
volwassen grote sterns kunnen zijn. Hiervoor dient nog nagegaan te worden of er een 
effect van het uitsluiten van boomkorvisserij op dit soort prooien is. Daarnaast ontbreekt 
informatie over de ontwikkelingen in de conditie van de volwassen grote sterns. 

6.4.3 Relatie met verstoring 
De gegevens over gebiedsgebruik door sterns zijn nog in bewerking. Uit de lucht- en 
landwaarnemingen en de resultaten van het onderzoek met GPS komt naar voren dat de 
platen in de rustgebieden, maar ook andere platen in de Voordelta, gebruikt worden door 
de sterns om te rusten tijdens foerageertochten. Hoe belangrijk de platen zijn in de 
periode dat met juveniele sterns gefoerageerd wordt in de Voordelta, is nog onduidelijk. 
Uit de monitoring van menselijke activiteiten in de Voordelta komt duidelijk naar 
verstoring dat de meest intensieve verstoring optreedt dicht bij de kust, vooral de kusten 
van Voorne, Goeree en bij de Brouwersdam, gerelateerd aan verschillende vormen van 
recreatie. De rustgebieden Hinderplaat en Bollen van de Ooster liggen dicht bij deze 
gebieden. Geconcludeerd kan worden dat de rustgebieden niet vrij zijn van verstoring, en 
in de Bollen van de Ooster lijkt toegenomen. Plaatbezoek wordt regelmatig 
waargenomen, en ook activiteiten als kitesurfen komen voor. 
In hoeverre de waargenomen menselijke activiteit in de rustgebieden ook daadwerkelijk 
verstorend is voor de sterns, is onbekend. Het monitoringonderzoek kan alleen 
vaststellen dat de sterns de platen in de rustgebieden gebruiken, en dat er in de 
maanden dat de platen voor de sterns van belang zijn, ook menselijke activiteit op de 
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platen is. Nadere analyse moet uitwijzen of er sprake is van daadwerkelijke verstoring 
van de sterns. 
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7 Discussie en aanbevelingen 

7.1 Inleiding 
Het monitoringprogramma natuurcompensatie Voordelta is er op gericht om vast te 
stellen wat de effecten zijn van de genomen compensatiemaatregelen in de Voordelta op 
de kwaliteit van habitat H1110 en op de kwaliteit als foerageergebied voor zwarte zee-
eend, grote stern en visdief. Op basis van de destijds beschikbare kennis zijn 
compensatiemaatregelen ontwikkeld waarvan verwacht werd dat deze de significante 
negatieve effecten van de aanwezigheid van Maasvlakte 2 zouden compenseren (VenW 
2008). 
Het monitoringprogramma richt zich niet alleen op de primaire parameters die direct 
voortvloeien uit de compensatieopgave, zoals bijvoorbeeld de bodemdierenbiomassa of 
aantallen vogeldagen, maar bestaat uit een veel breder meetprogramma. Het programma 
is zo ingericht dat niet alleen een antwoord gegeven moet kunnen worden op de vraag of 
de compensatieopgave is behaald, maar daarnaast ook veel informatie beschikbaar komt 
over het functioneren van de Voordelta in ecologische zin en over de rol van menselijke 
activiteiten in dat gebied. Deze kennis kan gebruikt worden om zonodig de in 2008 
genomen compensatiemaatregelen beter te onderbouwen dan wel bij te stellen. 

7.2 Commentaar Auditcommissie 
Op verzoek van de Waterdienst is voor PMR-NCV een wetenschappelijke 
auditcommissie samengesteld, bestaande uit prof. dr. W.J. Wolff (RUG) (voorzitter), dr. 
J.J. Beukema (NIOZ), dr. B.J. Ens (SOVON) en dr.ir. H.W. van der Veer (NIOZ). 
In mei 2008 is deze commissie gevraagd om een audit uit te voeren van het “Schedule of 
Requirements for tenders for Rotterdam Mainport Development impact measurements”. 
In haar verslag heeft de commissie aanbevelingen gedaan voor de opzet en uitvoering 
van het monitoringprogramma. Niet alle aanbevelingen van de Auditcommissie ten 
aanzien van het SoR hebben hun doorwerking gehad naar het Plan van Aanpak PMR 
monitoring natuurcompensatie Voordelta (Holzhauer & Prins 2009), mede vanwege het 
feit dat niet het SoR maar de vragen uit het parallel ontwikkelde Monitoring en 
Evaluatieprogramma de basis vormden voor het Plan van Aanpak. De uitvoering van het 
Plan van Aanpak wordt weerspiegeld in de jaarlijkse rapportages (Van der Kolff et al. 
2010, Heessen 2011; Prins et al. 2011). 
De Auditcommissie heeft voorafgaand aan het becommentariëren van het Jaarrapport 
2009 wel kennis genomen van het Plan van Aanpak, maar dit niet betrokken in de audit. 
In haar commentaar op het Jaarrapport 2011 had de Auditcommissie opmerkingen ten 
aanzien van de onderbouwing van de gegevens en de gedane uitspraken. De 
Auditcommissie heeft al eerder commentaar geleverd op de BACI benadering als 
onderzoekstrategie. In deze jaarrapportage worden de effecten van het instellen van het 
bodembeschermingsgebied op de kwaliteit van habitat H1110 niet alleen onderzocht 
door gebiedsgewijze vergelijking, maar is getracht ook via verfijndere (paarsgewijze) 
analyses tot een antwoord te komen. Een deel van het commentaar van de 
Auditcommissie zal in vervolganalyses in 2013 meegenomen worden, zoals het 
inschatten van de productie van bodemdieren en het gedetailleerder onderzoeken van de 
relaties tussen zee-eenden en voedselaanbod. 
De Auditcommissie plaatst kritische kanttekeningen bij het instellen van de rustgebieden 
voor zwarte zee-eenden en sterns. Het onderzoek in dit project levert veel nieuwe kennis 
over het ecologisch functioneren van de Voordelta op, die van nut zal zijn bij de eerste 
formele evaluatie in 2013, zoals aanbevolen door de commissie. 
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7.3 MEP vraag 1: Compensatie verlies habitat H1110 
De MEP vraag richt zich op de compensatie van het verlies van habitat H1110 als gevolg 
van de aanleg van Maasvlakte 2, door middel van het instellen van een 
bodembeschermingsgebied. 
Het doel van het instellen van het bodembeschermingsgebied is een 
kwaliteitsverbetering te realiseren voor habitat H1110, zodat de productie van voedsel 
voor vogels en vissen in het Natura 2000-gebied Voordelta gelijk blijft aan die vóór de 
aanleg van Maasvlakte 2. Verondersteld is dat uitsluiting van de boomkorvisserij met 
wekkerkettingen, door schepen met een motorvermogen groter dan 260 pk (191 kW), 
leidt tot een verhoging van de bodemdierenbiomassa met 10 tot 21 procent. De 
verhoging van de bodemdierenbiomassa, samen met het effect dat er minder vis zal 
worden weggevangen binnen het bodembeschermingsgebied, zorgt voor een toename 
van het voedselaanbod voor vogels en vissen. Hiermee zal de kwaliteit van dit gebied 
naar verwachting in voldoende mate verbeteren (VenW 2008). 
In de MEP vraag is dit vertaald naar het vaststellen van een voldoende toename van 
bodemdierenbiomassa per soortgroep en de hoeveelheid voedsel voor 
beschermde/typische soorten, en het vaststellen of de toename is toe te schrijven aan de 
genomen maatregelen. 
 
Effect compensatiemaatregel op kwaliteit habitat H1110 
Zoals diverse malen door de Auditcommissie is opgemerkt, gaat het bij de 
compensatiemaatregel om het ten minste gelijk blijven van de productie van voedsel in 
de Voordelta. Biomassa is een van de mogelijke parameters om het voedselaanbod te 
beschrijven, maar de productie (van bodemfauna en vis) kan ook toenemen zonder dat 
dit zichtbaar wordt in een toename van de biomassa. 
Met het oog op het verwachte effect van de compensatiemaatregel, dat is verwerkt in de 
formulering van de MEP vraag, richt dit monitoringonderzoek zich in eerste instantie op 
het vaststellen van veranderingen in bodemdierenbiomassa en dichtheden van 
demersale vis, als maat voor het voedselaanbod voor beschermde/typische soorten. In 
de vismonitoring die in dit project is uitgevoerd, is getracht via verschillende parameters, 
die verband houden met dieet en groei, een beeld te krijgen van mogelijke veranderingen 
die gerelateerd zijn aan productie. In het benthosonderzoek zal in 2013 meer aandacht 
besteed worden aan de productie van het benthos. 
 
Zoals ook al uitgebreid bediscussieerd in het Jaarrapport 2010, is het door de grote 
ruimtelijke en temporele variatie in aantallen en biomassa van bodemdieren en vissen in 
de Voordelta, geen eenvoudige opgave om een verandering in biomassa of dichtheid als 
effect van de compensatiemaatregel vast te stellen. In het Jaarrapport 2010 is 
geconcludeerd dat het risico bestaat dat een aanpak, die berust op het (grootschalig) 
vergelijken van het bodembeschermingsgebied met een of meer referentiegebieden, met 
onvoldoende statistische betrouwbaarheid antwoord zal kunnen geven op de vraag of de 
compensatiemaatregel het gewenste effect heeft. 
Dit jaar is met behulp van habitatmodellen een analyse uitgevoerd van de veranderingen 
die zijn opgetreden. De habitatmodellen maken, zoals verwacht, duidelijk dat 
verschillende abiotische omgevingsvariabelen van invloed zijn op het voorkomen van 
bodemdieren en vis. Met een correctie voor de invloed van die omgevingsfactoren door 
middel van de habitatmodellen, is een analyse uitgevoerd van het optreden van 
veranderingen die samenhangen met het instellen van het bodembeschermingsgebied. 
Uit die analyses komt naar voren dat er weliswaar enkele verschillen worden 
waargenomen in de biomassa van bodemdieren en de dichtheid van vis, maar dat die 
verschillen niet eenduidig wijzen op een verhoging van de biomassa of de dichtheid in 
het bodembeschermingsgebied. 
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Met de gehanteerde gebiedsgemiddelde benadering is ten aanzien van bodemdieren een 
afname van de totale biomassa in het bodembeschermingsgebied en een lichte toename 
van de totale biomassa in het referentiegebied waargenomen. De totale biomassa van 
bodemdieren bestaat voor een groot deel (>60%) uit biomassa van de Amerikaanse 
zwaardschede Ensis directus. Veranderingen in biomassa van die soort, als gevolg van 
broedval, groei en sterfte werken in aanzienlijke mate door in de totale biomassa van 
bodemdieren. In de T0 jaren (vooral in 2004) was een hoge biomassa van de 
Amerikaanse zwaardschede aanwezig in het bodembeschermingsgebied en in het 
zuidelijk referentiegebied. In 2009-2010 kwamen in het zuidelijk referentiegebied en in de 
referentiegebieden langs de rand van het bodembeschermingsgebied hoge biomassa’s 
van de zwaardschede voor, terwijl die in het bodembeschermingsgebied juist wat lager 
waren. Een nadere analyse van de veranderingen, rekening houdend met verschillen 
tussen soorten en deelgebieden, is noodzakelijk voor een betere interpretatie van de 
waargenomen verandering. Dit geldt ook voor de veranderingen in dichtheden van vis, 
waar veranderingen in verschillende richting (toename dan wel afname) voor 
verschillende soorten worden waargenomen. 
Bij de interpretatie moet ook nog rekening worden gehouden met het feit dat de analyses 
zijn gebaseerd op meetreeksen van slechts 2 jaren vóór en 3 of 4 jaar na het instellen 
van het bodembeschermingsgebied. Op grond van de nu beschikbare gegevens en 
analyses kan een toename van bodemdierenbiomassa en hoeveelheid voedsel voor 
beschermde/typische soorten niet vastgesteld kan worden. 
 
Effect compensatiemaatregel op vermindering bodemberoering 
MEP vraag 1d gaat in op het oorzakelijk verband tussen de getroffen maatregel en de 
verandering in kwaliteit van habitat H1110. Het instellen van het 
bodembeschermingsgebied zou moeten leiden tot een vermindering van de 
bodemberoering in dit gebied. Het is van belang te kijken in hoeverre er ruimtelijk en 
temporeel daadwerkelijk een verandering in de mate van bodemverstoring is opgetreden. 
De analyse van VMS data, uitgevoerd in 2012, heeft geleid tot een betere kwantificering 
van de bodemberoerende visserij in de gehele Voordelta over de jaren voor en na het 
instellen van het bodembeschermingsgebied. 
Uit de gegevens blijkt dat boomkorvisserij met schepen >260 pk, sinds het instellen van 
het bodembeschermingsgebied, in dat deel van de Voordelta niet meer voorkomt maar 
ook in de T0 periode (2005-2007) al beperkt was in intensiteit. Ook in het referentiegebied 
is de boomkorvisserij sterk afgenomen vanaf 2004 en lijkt de visserij beperkt tot bepaalde 
locaties (de randen van de geulen). De compensatiemaatregel is gebaseerd op de 
destijds beschikbare informatie over de omvang van de boomkorvisserij, die grotendeels 
gebaseerd is op data over de jaren 2001-2004 (Rijnsdorp et al., 2006). De sterke daling 
in de boomkorvisserij >260 pk, ook buiten het bodembeschermingsgebied, heeft tot 
gevolg dat het feitelijk ontbreekt aan een referentiegebied waarmee de veranderingen in 
het bodembeschermingsgebied vergeleken kunnen worden. De autonome afname in 
zowel de T0-referentieperiode als in het referentiegebied leidt er toe dat de effecten van 
het uitsluiten van de boomkorvisserij >260 pk in het bodembeschermingsgebied op de 
kwaliteit van habitat H1110 niet of nauwelijks waarneembaar zijn. 
Aanvullend op de vergelijking tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebied, is 
onderzocht of er een correlatie is tussen veranderingen in bodemberoering (door 
boomkorvisserij op basis van VMS- en logboek gegevens) en veranderingen in de 
bodemdieren- en visgemeenschap. Van belang is dat correlaties kunnen wijzen op een 
effect van visserij, maar ook veroorzaakt kunnen worden door andere processen. Als de 
bodemberoering door boomkorvisserij >260 pk sterke effecten heeft op 
bodemdierenbiomassa of dichtheid van vis, mag verwacht worden dat in de Voordelta 
met de algemene afname van die visserij sinds 2004, trends over die periode 
waarneembaar zouden kunnen zijn in bodemdieren of vis. Echter ook hier blijft het 
probleem het ontbreken van een referentie waar de visserij niet is afgenomen. Het is 
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daarom niet mogelijk vast te stellen of veranderingen die zijn opgetreden sinds 2004, het 
gevolg zijn van de verandering in visserij-intensiteit, of dat ze het gevolg zijn van 
autonome trends of natuurlijke variatie. De analyses laten zien dat er langjarige trends in 
dichtheden van vissoorten optreden, die niet direct gerelateerd kunnen worden aan 
menselijke ingrepen in de Voordelta. Ook voor bodemdieren spelen soortgelijke 
processen. Het aantonen van een causaal verband met visserij is op grond van deze 
analyses dus niet mogelijk gebleken. 
Daarnaast speelt ook nog de vraag of de intensiteit van de garnalenvisserij van invloed is 
op de te meten effecten. Het “garnalenvisserijexperiment”, waar in opdracht van 
Rijkswaterstaat de effecten van garnalenvisserij op bodemdieren worden onderzocht en 
waarvan de resultaten in de loop van 2013 gerapporteerd worden, kan daarin mogelijk 
meer inzicht bieden. 
Het meest bepalend is het grotendeels verdwijnen van de halfgeknotte strandschelp 
Spisula subtruncata in de kustwateren sinds 2000, en de toename van de Amerikaanse 
zwaardschede Ensis directus. Ook de otterschelp Lutraria lutraria vertoont de laatste 
jaren een sterke toename in de Nederlandse kustwateren, al wordt deze vooral langs de 
Zuidhollandse kust waargenomen en minder in de Voordelta. Een soort als de kokkel is 
juist sterk afgenomen door het ontbreken van goede broedval (Goudswaard et al., 2012). 
De Amerikaanse zwaardschede is vermoedelijk zo succesvol doordat de soort een hoge 
mobiliteit heeft en daarmee goed is aangepast aan een dynamische omgeving zoals de 
Nederlandse kustwateren. De vraag is of deze veranderingen in soorten schelpdieren en 
de dominantie van de niet-inheemse Amerikaanse zwaardschede ook leiden tot meer 
structurele veranderingen die van invloed zijn op het ecologisch functioneren van de 
bodemdierengemeenschap in de Voordelta. In een recente studie in de Duitse Bocht 
vonden Dannheim & Rumohr (2012) geen aanwijzingen dat de Amerikaanse 
zwaardschede tot verdringing van inheemse soorten leidt. 
 
Vooruitblik 
Dit project wordt eind 2013 afgerond. Voor de eindrapportage zullen slechts in beperkte 
mate nieuwe monitoringresultaten uit 2013 verwerkt kunnen worden. Wel zullen op een 
aantal aspecten nog verdere analyses uitgevoerd kunnen worden. 
De gegevens over bodemdieren zijn nu uitgewerkt op het niveau van de totale biomassa 
en de biomassa van voedsel voor vissen en voedsel voor zwarte zee-eenden. Er is nog 
niet in meer detail gekeken naar veranderingen van bepaalde soorten. In eerdere jaren is 
een eerste aanzet gegeven voor analyses gericht op soorten waarvan op basis van 
ecologische kennis verwacht kan worden dat deze meer of minder gevoelig zijn voor de 
effecten van boomkorvisserij. Deze analyse zal in 2013 verder worden uitgevoerd, 
waarbij indien mogelijk ook rekening zal worden gehouden met korte en lange termijn 
effecten. Een analyse waar in meer detail gekeken gaat worden naar de verschillen in 
ontwikkelingen in de verschillende deelgebieden zal mogelijk ook nog meer inzicht geven 
in veranderingen in relatie tot veranderende visserij-intensiteit. 
Voor zowel bodemdieren als vis is in dit rapport een eerste analyse gepresenteerd 
waarbij de monitoringresultaten zijn gerelateerd aan schattingen van de visserij-intensiteit 
per monsterlocatie. Bij deze koppeling spelen vragen over tijd- en ruimteschalen. 
Allereerst is de vraag of visserij beschreven moet worden over de periode direct 
voorafgaand aan de bemonstering (bijvoorbeeld het voorafgaande jaar) of dat de visserij 
over een langere voorafgaande periode in beschouwing genomen moet worden. De 
ruimtelijke schaal waarop VMS gegevens beschikbaar zijn (als basis voor de berekening) 
is eigenlijk te grofmazig voor de nu gemaakte schattingen van de visserij-intensiteit. 
Nagegaan zal worden of geostatistische methoden zoals eerder toegepast op de VMS 
gegevens (Bierman et al., 2009) geschikter zijn voor de opwerking van de visserijdata. 
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Mogelijk kan gedetailleerdere informatie op basis van AIS gegevens (Automatic 
Identification System) hierbij een rol spelen. 

7.4 MEP vraag 2: Zwarte zee-eend 
De MEP vraag richt zich op de compensatie van het verlies van foerageergebied van de 
zwarte zee-eend als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2, door middel van het 
instellen van een bodembeschermingsgebied en het instellen van rustgebieden. 
Het doel van het instellen van het bodembeschermingsgebied is het verhogen van de 
voedselbeschikbaarheid voor zwarte zee-eenden, door visserijbeperkende maatregelen. 
Het instellen van rustgebieden moet leiden tot het beperken van recreatie en 
scheepvaartbewegingen in de concentratiegebieden van de zwarte zee-eend, zodat deze 
optimaal van het voedselaanbod kan profiteren. Dit geheel van maatregelen moet 
resulteren in een verhoging van de kwaliteit van de Voordelta als foerageergebied (VenW 
2008). 
In de MEP vraag is dit vertaald naar een gelijkblijvende potentiële functie (vast te stellen 
aan de hand van verspreidingspatronen en aantal vogeldagen) in termen van 
voedselbeschikbaarheid en foerageer- en rustgebied. 
 
Effect compensatiemaatregel op de kwaliteit van het foerageergebied 
Het monitoringonderzoek richt zich in eerste instantie op het vaststellen van het aantal 
vogeldagen en het ruimtegebruik van de zwarte zee-eend in de Voordelta, om het effect 
van de compensatiemaatregel te bepalen. In de MEP vraag wordt weliswaar gesproken 
over een gelijkblijvende potentiële functie, maar het is onduidelijk hoe een potentiële 
functie vastgesteld zou moeten worden, zoals ook al eerder opgemerkt door de 
Auditcommissie. Andere factoren dan voedselbeschikbaarheid en rust kunnen er toe 
leiden dat de zwarte zee-eenden in mindere mate gebruik maken van de Voordelta, ook 
al is het gebied potentieel geschikt voor hogere aantallen. Daarom beperkt het onderzoek 
zich ook niet tot het alleen monitoren van de zee-eenden, maar wordt ook naar 
verstoring, voedselbeschikbaarheid en externe factoren gekeken. 
 
Voedselbeschikbaarheid 
De laatste tien jaar is de belangrijkste voedselbron voor zwarte zee-eenden in de 
Voordelta de Amerikaanse zwaardschede Ensis directus. Daarnaast zijn een aantal 
andere schelpdiersoorten in aanmerking genomen als potentieel voedsel voor de zwarte 
zee-eend. De verandering in de gemiddelde biomassa laat geen significant verband met 
het instellen van het bodembeschermingsgebied zien. De totale biomassa voedsel voor 
zwarte zee-eenden in de Voordelta vertoont evenmin een duidelijke trend. 
Beschikbaarheid van schelpdieren van de geschikte omvang op voor de eenden 
geschikte dieptes, is mogelijk een belangrijke bepalende factor. Het instellen van het 
bodembeschermingsgebied zou door het uitsluiten van de boomkorvisserij >260 pk van 
invloed kunnen zijn op de dichtheid van deze schelpdieren, maar door de hoge mobiliteit 
van de zwaardschede is het effect van bodemberoerende visserij op deze soort mogelijk 
beperkt. Het voorkomen van schelpdieren van de geschikte lengte voor zwarte zee-
eenden is in belangrijke mate afhankelijk van andere factoren dan visserij, zoals broedval 
en groei. De relatie tussen het instellen van het bodembeschermingsgebied en de 
foerageerfunctie van de Voordelta is daarom waarschijnlijk zwak. 
Het is van belang om beter inzicht te krijgen in de mate waarin het huidige 
voedselaanbod van invloed is op het gebruik van de Voordelta door de zwarte zee-eend. 
Dit vraagt om kennis over wat het meest geschikte voedsel is, waar en in welke omvang 
dat aanwezig is en ook bereikbaar is voor zwarte zee-eenden. Het maagonderzoek van 
aangespoelde zee-eenden levert (beperkt) informatie over de afmetingen van 
geconsumeerde schelpdieren. Uit het benthosonderzoek komt informatie over het 
voorkomen van de schelpdieren en de afmetingen van schelpdieren. In combinatie met 
gegevens over diepte, stroomsnelheid, enz. kan een beeld worden gegeven van de 
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potentieel meest geschikte gebieden voor zwarte zee-eenden. In aanvulling hierop is in 
2012 gericht onderzoek uitgevoerd aan de bodemfauna in concentratiegebieden van de 
zwarte zee-eenden. 
Inschattingen van de mogelijke energie-opname door zwarte zee-eenden bij gebruik van 
verschillende soorten prooien maken waarschijnlijk dat de Amerikaanse zwaardschede 
minder geschikt is als voedsel dan sommige andere schelpdiersoorten, door een 
ongunstigere verhouding tussen lengte en energie-inhoud en doordat de lange schelpen 
vermoedelijk lastiger te hanteren zijn door de eenden. Die andere soorten komen 
vermoedelijk in te lage dichtheden voor in de Voordelta om een alternatieve voedselbron 
te vormen. Er zijn geen aanwijzingen dat het voedselaanbod voor zwarte zee-eenden in 
de Voordelta in recente jaren is veranderd ten opzichte van de T0 jaren. De aantallen 
zwarte zee-eenden in de Voordelta zijn wel sterk afgenomen. Er lijkt daarom geen directe 
relatie tussen de aantallen eenden en het voedselaanbod te zijn. 
 
Verstoring 
De aangewezen rustgebieden worden deels gebruikt door de zwarte zee-eend, maar het 
valt op dat de eenden ook worden waargenomen op andere plekken waar weinig 
verstoring wordt waargenomen. Omdat de aantallen zwarte zee-eenden zo sterk zijn 
afgenomen, zijn harde conclusies over het belang van de rustgebieden nog niet mogelijk. 
Scheepvaart is waarschijnlijk een van de belangrijke verstorende activiteiten in de 
winterperiode wanneer de grootste concentraties zee-eenden in de Voordelta worden 
waargenomen. Er is weinig tot geen overlap tussen de concentratiegebieden van zwarte 
zee-eenden en de gebieden waar scheepvaart voorkomt. Dit kan veroorzaakt worden 
doordat de eenden gebieden ontwijken waar veel verstoring voorkomt, het kan echter 
ook zo zijn dat de eenden bij voorkeur foerageren en verblijven in ondiepe gebieden, 
waar weinig tot geen scheepvaart voorkomt. 
 
Externe factoren 
De aantallen en vogeldagen van de zwarte zee-eenden vertonen al enige jaren een 
dalende trend in de Voordelta, maar ook elders in Nederland, België en Frankrijk nemen 
de aantallen af. Hoge aantallen worden waargenomen in meer noordelijk gelegen 
gebieden in Duitsland en Denemarken. Er zijn echter onvoldoende gegevens over trends 
in die gebieden. Het lijkt er in ieder geval op dat andere aspecten dan factoren die lokaal 
in de Voordelta spelen, van invloed zijn op de aanwezigheid van de zwarte zee-eend in 
de Voordelta. 
 
Vooruitblik 
Voor de eindrapportage zullen slechts in beperkte mate nieuwe monitoringresultaten uit 
2013 verwerkt kunnen worden. Op een aantal aspecten zullen nog verdere analyses 
uitgevoerd worden. Er zal vooral aandacht besteed worden aan een nadere 
geostatistische analyse van het voorkomen van zwarte zee-eenden in relatie tot 
voedselaanbod en verstoring in de Voordelta. 

7.5 MEP vraag 3 en 4: Grote stern en visdief 
De MEP vraag richt zich op de compensatie van het verlies van foerageergebied van de 
grote stern en visdief als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2, door middel van het 
instellen van rustgebieden. 
Het instellen van rustgebieden moet de kwaliteit van het foerageergebied dicht bij het 
broedgebied verbeteren door het dichterbij brengen van de broedgebiedfunctie bij het 
foerageergebied. Doel van de rustgebieden is in de zomerperiode op drooggevallen 
platen in de Voordelta zodanige rust te creëren dat grote sterns en visdiefjes met hun 
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jongen deze platen kunnen benutten om te rusten en gemakkelijker bij hun 
voedselgebieden op zee te komen (VenW 2008). 
In de MEP vraag is dit vertaald naar een gelijkblijvende potentiële functie (vast te stellen 
aan de hand van verspreidingspatronen en aantal vogeldagen) in termen van 
voedselbeschikbaarheid en een toename van het aantal op platen rustende grote sterns 
en visdiefjes. 
 
Effect compensatiemaatregel op de kwaliteit van het foerageergebied 
Het monitoringonderzoek richt zich in eerste instantie op het vaststellen van het aantal 
vogeldagen en het ruimtegebruik van de sterns in de Voordelta, om het effect van de 
compensatiemaatregel te bepalen. In de MEP vraag wordt weliswaar gesproken over een 
gelijkblijvende potentiële functie, maar het is evenals bij de zwarte zee-eend onduidelijk 
hoe een potentiële functie vastgesteld zou moeten worden. Uiteraard kunnen andere 
factoren dan voedselbeschikbaarheid en rust er toe leiden dat grote sterns en visdiefjes 
in mindere mate foerageren in de Voordelta hoewel het gebied potentieel geschikt is voor 
hogere aantallen. Daarom beperkt het onderzoek zich ook niet tot het alleen monitoren 
van aantallen en gebiedsgebruik, maar wordt ook naar verstoring, 
voedselbeschikbaarheid en externe factoren gekeken. 
Het aantal vogeldagen en het gebruik van de rustgebieden wordt gemonitord via land- en 
luchtwaarnemingen. Ook is zenderonderzoek gedaan om een gedetailleerder beeld te 
krijgen van het gebiedsgebruik, gerelateerd aan de verschillende broedkolonies. Door de 
technische ontwikkelingen in GPS loggers was het in 2012 mogelijk om door middel van 
GPS loggers het gebiedsgebruik door grote sterns in meer detail te volgen. Dit onderzoek 
heeft detailinformatie opgeleverd over het gebruik van de verschillende delen van de 
Voordelta door de grote stern. 
 
Voedselbeschikbaarheid 
De belangrijkste voedselbron voor grote stern zijn haringachtigen (haring, sprot) en 
zandspiering, die het grootste bestanddeel van het dieet van de jongen vormen. De 
volwassen dieren eten daarnaast ook bodemdieren. De grote stern foerageert tot ver 
buiten de Voordelta. De visdief foerageert vooral bij de monding van het Haringvliet, en in 
het dieet van de visdief is in sommige broedkolonies naast haring en sprot ook 
zoetwatervis van belang. Uit het onderzoek aan het broedsucces komen aanwijzingen 
dat er een positief verband is tussen het aandeel haringachtigen in het dieet van jonge 
kuikens en het broedsucces. Daarnaast zijn echter ook andere factoren 
(weersomstandigheden, predatie) van grote invloed op het uiteindelijke broedsucces. 
Het is niet waarschijnlijk dat het instellen van het bodembeschermingsgebied van grote 
invloed is op de aantallen van pelagische vissoorten als haring en sprot, en daarmee op 
het voedselaanbod van sterns. De relatie tussen het instellen van het 
bodembeschermingsgebied en de foerageerfunctie van de Voordelta voor sterns is 
daarom mogelijk zwak. 
Echter, voor een beter begrip van de relatie tussen de kwaliteit van het foerageergebied 
(in termen van voedselaanbod) en het broedsucces (als belangrijke factor voor de lange 
termijn ontwikkeling van de Voordelta populatie) is in 2012 extra aandacht geschonken 
aan de pelagische vissoorten die van belang zijn als voedselbron van grote sterns. Een 
aantal bemonsteringen van het pelagische visbestand is uitgevoerd op locaties waar veel 
grote sterns foerageren. Deze bemonstering levert geen kwantitatief beeld van het 
pelagisch voedselaanbod voor sterns in de Voordelta, maar draagt wel bij aan het inzicht 
in de relatie tussen kwaliteit van het voedselaanbod in het veld, de aanvoer in de 
broedkolonies en het uiteindelijke broedsucces. Steeds duidelijker wordt dat het 
samenvallen van voedselaanbod en voedselbehoefte van de kuikens, in termen van 
beschikbaarheid van prooien van de juiste afmetingen op het juiste moment, voor het 
broedsucces een belangrijke factor is. Dit wordt grotendeels bepaald door natuurlijke 
factoren. 
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Verstoring 
De rustgebieden worden deels gebruikt door de sterns, maar het is nog onzeker in 
hoeverre de platen van belang zijn voor sterns tijdens het broedseizoen of in de periode 
dat de volwassen dieren met hun jongen foerageren in de Voordelta. Uit het onderzoek 
komt naar voren dat de rustgebieden niet vrij zijn van verstoring door met name 
plaatbezoek en surfers. Om de mogelijke verstoring beter te kunnen duiden, is gewerkt 
aan een vertaling van de veldwaarnemingen naar een verstoringsindex die rekening 
houdt met de gevoeligheid van sterns voor verschillende typen verstoring. Verstoringen 
concentreren zich bij de kust van Goeree en Voorne en de Brouwersdam. 
 
Externe factoren 
De aantallen broedparen in de ZW Delta van de grote stern en visdief vertonen over de 
periode 2002-2011 geen duidelijke trend. De aantallen zijn gedaald vanaf 2007, maar de 
periode is te kort om harde conclusies over trends te trekken. 
 
Vooruitblik 
Voor de eindrapportage zullen nauwelijks nieuwe monitoringresultaten uit 2013 verwerkt 
kunnen worden. In 2013 zal vooral aandacht besteed worden aan een nadere analyse 
van de aantallen en het gebiedsgebruik van sterns in de Voordelta. 

7.6 Slotbeschouwing 
In vorige jaarrapporten is steeds geconcludeerd dat de bemonstering en veldmetingen 
binnen PMR-NCV grotendeels volgens plan verlopen zijn. In het Jaarrapport 2011 is 
aanbevolen om niet te wachten met de evaluatie tot 2013 maar jaarlijks aandacht te 
schenken aan een tussenevaluatie, zodat gaandeweg nieuwe inzichten meegenomen 
kunnen worden. Ook is vastgesteld dat externe factoren, die los staan van de getroffen 
compensatiemaatregelen, voor een aantal aspecten mogelijk een belangrijker rol spelen 
in de ontwikkelingen in menselijk gebruik en in ecologie van de Voordelta dan de 
genomen natuurcompensatiemaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de algemene 
afname van de omvang van de boomkorvisserij (ook buiten het 
bodembeschermingsgebied), de afname van de aantallen zee-eenden die vanuit het 
noorden naar Nederland en zuidelijker trekken, of de grote invloed van factoren als 
predatie en beheer van de broedkolonies van sterns. In 2012 is daarom opdracht 
verleend voor aanvullend onderzoek om gesignaleerde leemtes in kennis alsnog in te 
vullen. Dit jaar is toegewerkt naar antwoorden op de MEP vragen, in de wetenschap dat 
het monitoringprogramma nog niet beëindigd is en nog niet alle gegevens beschikbaar 
en geanalyseerd zijn. 
 
De analyses van de beschikbare gegevens, bevestigen het voorlopige beeld uit eerdere 
jaren. De bevindingen tot nu toe wijzen in de volgende richting: 
 

1 De vergelijking tussen het bodembeschermingsgebied en de referentiegebieden 
en tussen de T0 en T1 periode, laat geen eenduidige verschillen van de kwaliteit 
van habitat H1110 zien. 

2 Een verklaring voor het feit dat er geen veranderingen in habitat H1110 zijn 
aangetoond, is dat er sinds het treffen van de compensatiemaatregelen slechts 
beperkt verandering in bodemberoering is opgetreden. De zware boomkorvisserij 
(260-300 pk) blijkt al vanaf de nulmetingen in 2005 bijna niet meer voor te komen 
in het bodembeschermingsgebied. Bovendien is het effect van het verdwijnen 
van de boomkorvisserij in het bodembeschermingsgebied moeilijk vast te stellen 
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doordat ook in de rest van de Voordelta, die als referentie dient, de 
boomkorvisserij sterk is afgenomen. 

3 De aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta lijken vooral bepaald te worden 
door grootschalige ontwikkelingen in de populatie die leiden tot lagere aantallen 
in de Nederlandse kustwateren, en minder door de voedselbeschikbaarheid en 
aanwezigheid van rustgebieden in de Voordelta. 

4 Het dieet van de grote stern en de visdief lijkt een representatieve indicator te zijn 
voor de foerageerfunctie van het Voordelta ecosysteem. De omvang en 
verspreiding van de populaties van de sterns in de Voordelta laten geen 
significante trends zien. De rustgebieden voor sterns blijken in sommige gevallen 
toch betreden te worden, ook in de voor verstoring gevoelige perioden. 
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